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ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł  

I. Zamawiający: Gmina  Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica 
NIP 768-17-66-160 
www.drzewica.pl, e-mail: ugm@drzewica.pl 

II. Nazwa zadania: Budowa masztu flagowego na Placu Wolności w Drzewicy „Pod Biało – 
Czerwoną”. 

III. Przedmiotem zamówienia jest zakup o montaż masztu flagowego wraz z tablicą informacyjną 
w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”, w miejsc. Drzewica, Plac Wolności (działka o nr 
ewid. 66, obręb 0001, ark. 3). Maszt flagowy będzie posiadał wysokość 10 m n.p.t. i będzie 
zlokalizowany w miejscu starego masztu, który będzie przeznaczony do demontażu. 
Ekspozycja flag na maszcie ma mieć układ poziomy.  
Zadanie swoim zakresem obejmuję zakup i montaż następujących elementów: 
 czteroelementowy aluminiowy maszt flagowy o wysokości 10m w kolorze srebrnym, 

maszt zwieńczony kopułką dużą w kolorze szarym. Wznoszenie i opuszczanie flagi 
odbywać się będzie za pomocą mechanizmu korbowego umieszczonego wewnątrz 
masztu. Masz będzie wyposażony w linkę z kulką dystansową, krętlik, zamek 
zabezpieczający linkę, obciążnik flagowy, korbę z mechanizmem, obejmy oraz flagę 
państwową o wym. 150x600cm z materiału odpornego na warunki atmosferyczne. 

 demontaż bezszkodowy obecnego, istniejącego masztu wraz z fundamentem oraz 
wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego; 

 wykonanie stopy fundamentowej betonowej wraz z montażem kotwy montażowej. 
Fundament betonowy wykonany według obowiązujących norm i specyfikacji 
producenta masztu; 

 mocowanie masztu na fundamencie betonowym za pomocą zawiasa montażowego, 
umożliwiającym położenie masztu; 

 wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. Tablice należy wykonać z płyty dibond gr. 
3 mm z twardym podłożem, z połyskiem, o wymiarach 800 x 600 cm, grafika 
drukowana zabezpieczona laminatem UV. Tablica musi być odporna na działanie 
czynników zewnętrznych tj. promieniowania UV oraz na niską i wysoką temperaturę. 
Tablica montowana  na  dwóch słupach z profili stalowych zabezpieczonych 
powierzchniowo warstwą farby w kolorze jasny stalowy. Wysokość montażu tablicy 
od poziomu terenu ok. 150 cm do dolnej krawędzi tablicy. Fundament betonowy o 
wym. 20x20x50cm beton klasy B15. W załączeniu do zaproszenia został załączony 
wzór tablicy informacyjnej do wykonania. 

IV. Termin realizacji zadania: do dnia 31.10.2022 r. 
V. Gwarancja : 24 miesiące. 

 

http://www.drzewica.pl/
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VI. Miejsce i termin złożenia oferty:  

1. Oferty można składać: osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. 
2. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Drzewicy, 

ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica, pokój nr 10 lub drogą elektroniczną na adres 
e-mail: ugm@drzewica.pl 

3. Termin składania ofert: do dnia 29 września 2022, do godziny 14.00 
VII. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy przygotować w formie pisemnej tj. wypełnić 

załączony do zapytania formularz ofertowy i informację RODO oraz dołączyć kartę produktu 
masztu. 

VIII. Warunki płatności: 
Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru stwierdzający, że 
przedmiot umowy został wykonany prawidłowo.  
Faktura/rachunek będzie płatna/y  przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 
Zamówienie ma charakter ryczałtowy za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Cena 
oferty zawierać musi wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia określone 
w zapytaniu ofertowym. 

IX. Osoba upoważniona do kontaktu:  Jacek Pecyna, tel. 724 176 691 
X. Kryterium wyboru: najniższa cena. 

                                                                                                                         
ZATWIERDZAM 

    Jarosław Bomba 
      Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

      Budownictwa i Inwestycji 
 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 
2. Klauzula informacyjna RODO. 
3. Wzór tablicy informacyjnej. 


