
 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU 
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA RADOMIA 
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Radom, dnia 13.07.2022r. 

 

Znak sprawy: DZ.26.16.2022.AS   

ZAPYTANIE CENOWE  
 

  Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26 – 600 Radom zaprasza do złożenia ofert 
cenowych na Zaprojektowanie i wykonanie malowidła ściennego „Muralu” na ścianie przy 
Fontannach na Placu Konstytucji w Radomiu w ramach realizacji projektu Budżetu 
Obywatelskiego 2022 „Zieleń na Fontannach” 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie malowidła ściennego „Muralu” na ścianie 
przy Fontannach na Placu Konstytucji w Radomiu w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 
2022 „Zieleń na Fontannach”. Wymiary muralu przedstawiono w załączniku nr 1.  
Szczegółowy zakres opisu przedmiotu zamówienia: 
1. przygotowanie 2 wersji poglądowego projektu „Muralu” – projekt w wersji graficznej (jpg.) wraz                           
z wizualizacją projektu na ścianie  (zdjęcie lokalizacyjne stanowi załącznik nr 1) 
2. Tematyka „Muralu” powinna swoim charakterem, zgodnie z założeniami realizacji projektu Budżetu 
Obywatelskiego 2022 „Zieleń przy Fontannach”  nawiązywać do istniejącej architektury i zawierać 
elementy pnączy.  
3. Wykonanie muralu: 
Oferta powinna zawierać: jedną wersję poglądową projektu Muralu – projekt w wersji graficznej 
wraz z wizualizacją projektu na ścianie oraz kompleksowe koszty związane z zaprojektowaniem 
i wykonaniem „Muralu”,  a w szczególności: 
- wynagrodzenia za przygotowanie projektu/projektów muralu,  
- honorarium za wykonanie (namalowanie) muralu,  
- zakup farb i akcesoriów, 
- zakup, wypożyczenia, wszelkich materiałów, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych do 
kompleksowego wykonania muralu w tym najmu rusztowań, podnośnika lub innych urządzeń 
umożliwiających wykonanie muralu,  
Mural musi zostać wykonany następującą techniką:  wielkoformatowy obraz  wykonany na bazie 
profesjonalnych farb, gwarantujących jego niezmienny wygląd odpowiednie nasycenie kolorów                           
i odporność na wpływ czynników atmosferycznych UV przez okres 36 miesięcy.  
4. Zamawiający zastrzega sobie, aby wykonany mural spełniał kryteria w następującym zakresie: 
- powinien być zgodny z ostatecznie zaakceptowanym   przez Zamawiającego projektem,  
- powinien obejmować całą ścianę przy Fontannach na Placu Konstytucji w Radomiu, o wymiarach 
przedstawionych na załączniku nr 1.  
 
Warunki zlecenia: 
 

1. Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie majątkowe do opracowanego dokumentu 
wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania będą należały do Zamawiającego.  

2. Dopuszcza się zmianę zakresu prac projektowych tylko w przypadku kiedy jest to korzystne dla 
Zamawiającego.  

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedze i doświadczenie 
w tym zakresie. 

4. Projekt muralu nie może być plagiatem musi być indywidualny, oryginalny, wykonany specjalnie 
na potrzeby niniejszego Zapytania cenowego.  

5. Oferent oświadcza, że  przysługują mu prawa autorskie do nadesłanego projektu muralu oraz nie 
narusza praw autorskich osób trzecich 

6. Oferent ponosi odpowiedzialność za  wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu 
wykorzystania materiałów jako własne. 

7. Powstanie muralu będzie dokumentowane fotograficznie i filmowo przez Zamawiającego,                           
a powstałe materiały wykorzystywane do celów promocyjnych.  
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Realizacja i złożenie oferty: 
 

1. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy w ciągu 4 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 22.07.2022r.  
4. Zawarcie umowy wg załączonego wzoru – zgodnie z załącznikiem nr 3. 
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 2 do niniejszego zapytania cenowego. 
8. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert: 
1) cena - waga kryterium 50 %; 
2) walory artystyczne - waga kryterium 50 %. 
Zapytanie cenowe nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia. 

9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach                          
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

 
Załącznik  nr 2 do zapytania cenowego    

DZ.26. 16.2022.AS z dnia 13.07.2022r. 

                                                                      
                                                                                                                            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 

Zaprojektowanie i wykonanie malowidła siennego „Muralu” na ścianie 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 4 tygodni.  

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

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania cenowego, znak sprawy: 

DZ.26.16.2022.AS   

4. Wyrażam zgodę na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 
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5. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835). 

 

 

 

 

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

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,  
     pieczątka wykonawcy) 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


