
 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU 
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA RADOMIA 

26-600 Radom, ul. Sucha 15; tel.: 48 389 26 30; fax: 48 389 26 31; e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl;   
Regon: 141256865; NIP: 948-249-54-17 

Radom, dnia 30.06.2022r. 

 

Znak sprawy: DZ.26.15.2022.AS   

ZAPYTANIE CENOWE  
 

  Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26 – 600 Radom zaprasza do złożenia ofert 
cenowych na Wykonanie zabudowy ściany z siatki na pnącza przy Fontannach na Placu 
Konstytucji w Radomiu w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2022 „Zieleń na 
Fontannach” 
Przedmiot zamówienia obejmuje  dostawę nowych siatek oraz niezbędnych elementów mocujących siatki 
wraz z usługa montażu. Obszar do zagospodarowania siatką wynosi 27mb x2,5 m wysokości. Siatka 
powinna być umocowana w odległości 10 cm od elewacji . Siatka na całej swej wysokości tj. 250 cm 
powinna być zamocowana maksymalnie do elewacji w 5 punktach i co 150 cm szerokości. Jeden pionowy 
montaż (max 5 mocowań)powinien obejmować 2 siatki. Dodatkowo co 75 cm – następne 3 mocowania na 
całej swej wysokości – 250 cm. Kolor siatki: RAL 7016.  
Szczegółowy zakres dotyczący siatek: 
-  wymiar 250cm x 150cm, 
-  wykonanie z siatki zgrzewanej, drut fi 5mm, ocynkowanej, a następnie polakierowanej, 
-  wymiary oczek 5cm x 5cm, kształt oczek – kwadratowy, 
 
W załączeniu do niniejszego zapytania cenowego zamieszczono wstępną wizualizację ściany                 
po uprzednim wykonaniu muralu – malowidła ściennego.  
Zaleca się od Wykonawcy dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą 
być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.  
Wykonawca w ramach umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia – wykona wszelkie prace 
niewykazane w przedmiotowym zakresie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia. 
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 24 miesiące.  
 

1. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy w ciągu 5 tygodni. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia bądź jego czasowe ograniczenie. 

2. Miejsce i termin złożenia ofert: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15,  
26-600 Radom – sekretariat lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl  

3. Ofertę należy złożyć do dnia 08.07.2022r.  
4. Zawarcie umowy wg załączonego wzoru. 
5. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej 

faktury VAT.  
6. Osoba lub osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: 

Kierownik Działu Zieleni i Konserwacji tel. 48 389 26 41.  
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania cenowego. 
8. Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów: najniższej ceny łącznej. 
9. Zapytanie cenowe nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia. 

 
 
 

            DYREKTOR 
Zakładu Usług Komunalnych 
               w Radomiu 
            
           Łukasz Kasprzycki  
 

 
         /podpis na oryginale/ 
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                                                                                                                               Załącznik  nr 1 do zapytania cenowego    
                                                                                                                                                                                                        DZ.26. 15.2022.AS z dnia  30.06..2022r. 

                                                                      
                                                                                                                            Radom, dnia……………………..……… 

 

Nazwa Wykonawcy............................................................................................................... 

 
 

Adres Wykonawcy................................................................................................................. 

 
 

NIP................................................................................................................................................ 

 
 

Regon......................................................................................................................................... 

 
 

 Nr rachunku bankowego..................................................................................................... 
 

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu 

ul. Sucha 15 

26-600 Radom 

 F O R M U L A R Z   O F E R T Y 

Odpowiadając na zapytanie cenowe znak sprawy …………………….……………………….……..na 

Wykonanie zabudowy ściany z siatki na pnącza przy Fontannach na Placu Konstytucji w Radomiu 

w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2022 „Zieleń na Fontannach” 

oferujemy wykonanie  przedmiotu zamówienia za kwotę  

Cena netto …………………………………………………………………złotych. 

(słownie złotych…………………………………………………………………………………………………………………………) 

VAT(stawka)  …………….. 

Cena brutto ………………………………………………………………….złotych. 

(słownie złotych…………………………………………………………………………………………………………………………) 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę 

do niego zastrzeżeń.  

2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy w ciągu 5 tygodni.  

3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym oraz zawarcie umowy wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania cenowego, znak sprawy: 

DZ.26…...2022.AS   

4. Wyrażam zgodę na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

……………………………….………….……………  
      miejscowość i data ……………………………………….…………………………… 

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,  
     pieczątka wykonawcy) 


