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Katowice, 28 sierpnia 2014r. 

  

 

Zmiana Regulaminu zapytania ofertowego  

na 

 
WWYYKKOONNAANNIIEE  II  IINNSSTTAALLAACCJJĘĘ  NNOOWWEEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA  OORRAAZZ  

DDEEMMOONNTTAAŻŻ  SSTTAARREEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA    

SSZZLLAAKKÓÓWW  ZZAABBYYTTÓÓWW  TTEECCHHNNIIKKII    

WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO  

II  UUZZUUPPEEŁŁNNIIEENNIIEE  PPOOZZOOSSTTAAŁŁEEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA  DDRROOGGOOWWEEGGOO  AATTRRAAKKCCJJII  

TTUURRYYSSTTYYCCZZNNYYCCHH  WWOOJJ..  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO  

 

Dostosowując zapisy regulaminu do obowiązującego prawa, pkt 4.2 Regulaminu otrzymuje 

brzmienie: 

zamiast: "Wyrób musi być oznakowany znakiem budowlanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności  wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) oraz 

posiadać Krajowy Certyfikat Zgodności na stałe pionowe znaki drogowe. " 

nowe brzmienie: 

"Wyrób musi posiadać certyfikat CE na stałe pionowe odblaskowe znaki drogowe lub 

równoważny" 

 

pkt. 5.5 Regulaminu otrzymuje brzmienie, zamiast:  

 

"Oferta powinna zawierać w szczególności :  

a) szczegółowe określenie oferenta – imię i nazwisko, dokładny adres, a w przypadku 

przedsiębiorcy - firmę oraz siedzibę, a ponadto  NIP, REGON, nr KRS, nr wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej oferenta (w przypadku Konsorcjum dane wszystkich Partnerów); 

b) aktualny (tj. nie starszy niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty) odpis z właściwego rejestru 

lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oferenta, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej– 

z uwidocznionymi nazwiskami osób reprezentujących (w przypadku Konsorcjum dokumenty 

dotyczące wszystkich Partnerów);  
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W/w odpis lub zaświadczenie powinno być przedstawione w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. W przypadku udzielenia 

pełnomocnictwa - dodatkowo pełnomocnictwo w oryginale lub odpisie notarialnie 

poświadczonym za zgodność, do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta; 

c) aktualne ( tj. nie starsze niż 3 miesiące od daty złożenia oferty) zaświadczenia właściwego 

Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że oferent nie 

zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne 

lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

(w przypadku Konsorcjum dokumenty dotyczące wszystkich Partnerów); 

d) oświadczenie oferenta o tym, że oferent zapoznał się z Regulaminem zapytania ofertowego, 

przyjmuje jego treść do wiadomości i stosowania oraz nie wnosi do niego zastrzeżeń (w 

przypadku Konsorcjum oświadczenia podpisane przez wszystkich Partnerów); 

e) dowód wpłaty wadium, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (w 

przypadku Konsorcjum całe wadium wpłaca jeden z Partnerów); 

f) referencje i inne dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia, o którym 

mowa w pkt. 5.3. niniejszego Regulaminu oraz wykaz wykonanych dostaw (w przypadku 

Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. dokumenty 

potwierdzające że jeden, kilku lub wszyscy  Partnerzy Konsorcjum spełniają ten warunek); 

g) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 

wykonaniem niniejszego zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym, iż polisa ta jest 

opłacona, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.4. (w przypadku 

Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. dokumenty 

potwierdzające że jeden, kilku lub wszyscy  Partnerzy Konsorcjum spełniają ten warunek); 

h) podpisany wzór umowy ( w przypadku Konsorcjum wystarczające jest podpisanie umowy 

przez osoby reprezentujące Konsorcjum zgodnie z przedstawionym pełnomocnictwem wraz 

z ofertą); 

i) kserokopię aprobaty technicznej na stałe odblaskowe znaki drogowe. 

j) Kserokopię Krajowego Certyfikatu Zgodności upoważniającego do oznakowania znaków 

znakiem budowlanym B.  

otrzymuje brzmienie:  

5.5 "Oferta powinna zawierać w szczególności :  

a) szczegółowe określenie oferenta – imię i nazwisko, dokładny adres, a w przypadku 

przedsiębiorcy - firmę oraz siedzibę, a ponadto  NIP, REGON, nr KRS, nr wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej oferenta (w przypadku Konsorcjum dane wszystkich Partnerów); 

b) aktualny (tj. nie starszy niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty) odpis z właściwego rejestru 

lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oferenta, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej– z 
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uwidocznionymi nazwiskami osób reprezentujących (w przypadku Konsorcjum dokumenty 

dotyczące wszystkich Partnerów);  

W/w odpis lub zaświadczenie powinno być przedstawione w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. W przypadku udzielenia 

pełnomocnictwa - dodatkowo pełnomocnictwo w oryginale lub odpisie notarialnie 

poświadczonym za zgodność, do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta; 

c) aktualne ( tj. nie starsze niż 3 miesiące od daty złożenia oferty) zaświadczenia właściwego 

Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega 

z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (w 

przypadku Konsorcjum dokumenty dotyczące wszystkich Partnerów); 

d) oświadczenie oferenta o tym, że oferent zapoznał się z Regulaminem zapytania ofertowego, 

przyjmuje jego treść do wiadomości i stosowania oraz nie wnosi do niego zastrzeżeń (w 

przypadku Konsorcjum oświadczenia podpisane przez wszystkich Partnerów); 

e) dowód wpłaty wadium, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (w 

przypadku Konsorcjum całe wadium wpłaca jeden z Partnerów); 

f) referencje i inne dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia, o którym 

mowa w pkt. 5.3. niniejszego Regulaminu oraz wykaz wykonanych dostaw (w przypadku 

Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. dokumenty potwierdzające że 

jeden, kilku lub wszyscy  Partnerzy Konsorcjum spełniają ten warunek); 

g) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 

wykonaniem niniejszego zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym, iż polisa ta jest 

opłacona, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.4. (w przypadku 

Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. dokumenty potwierdzające że 

jeden, kilku lub wszyscy  Partnerzy Konsorcjum spełniają ten warunek); 

h) podpisany wzór umowy ( w przypadku Konsorcjum wystarczające jest podpisanie umowy 

przez osoby reprezentujące Konsorcjum zgodnie z przedstawionym pełnomocnictwem wraz z 

ofertą); 

i) "Wyrób musi posiadać certyfikat CE na stałe pionowe odblaskowe znaki drogowe lub 

równoważny" 

 
Ponadto, jeśli gdziekolwiek indziej w Regulaminie zapytania ofertowego jest mowa o aprobacie 

technicznej na stałe odblaskowe znaki drogowe lub Krajowym Certyfikacie Zgodności 

upoważniającym do oznakowania znaków znakiem budowlanym B, należy przez to rozumieć 

odpowiednio:  

- certyfikat CE na stałe pionowe odblaskowe znaki drogowe lub równoważny. 

 

Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian.  


