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Odpowiedź na pytanie 
 

Dotyczy:   odpowiedzi na pytanie zadane przez wykonawcę dot. Zamówienia na wykonanie folderu 

„Atrakcje turystyczne Milanówka” oraz przewodnika, mapy turystycznej oraz tablic 

informacyjnych wraz z montażem prezentujących szlak turystyczny wzdłuż 

najciekawszych obiektów zabytkowej architektury willowej Milanówka 

 

Zamawiający informuje, że w dniu 05.08.2015 r. wpłynęło zapytanie do treści opisu 

przedmiotu zamówienia o następującej treści: 

  

W związku z prowadzonym postępowaniem na zapytanie cenowe na wykonanie zamówienia do kwoty 

określonej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp: na „Wykonanie przewodnika, mapy, folderu oraz tablic 

informacyjnych” w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy 

Milanówek”, w imieniu … składam zapytania dotyczące ogłoszenia o zapytaniu cenowym: 

 

Pkt 1.1.4. OPZ – Wykonawca wykona łącznie 31 tablic informacyjnych (dla każdego obiektu 

architektonicznego objętego zamówieniem); tablice mają być wykonane w postaci trwałych stalowych 

pulpitów poddanych cynkowaniu ogniowemu po obróbce ślusarsko spawalniczej lakierowanych 

proszkowo na kolor ustalony między Stronami wg palety RAL, umieszczonych na słupie nośnym 

odpowiednio przystosowanym do stabilnego zamontowania w gruncie. Wyjątek stanowić mogą tablice 

umieszczone bezpośrednio na ogrodzeniach, bądź elewacjach budynków w miejscach wyznaczonych 

przez Zamawiającego, potwierdzonych pisemną zgodą właścicieli obiektów. Czy Zamawiający jest w 

stanie podać dokładną liczbę tablic informacyjnych umieszczanych bezpośrednio na budynkach oraz 

tablic umieszczanych na słupach nośnych? 

Pkt 1.1.4 OPZ – Wykonawca zobowiązany będzie do zamontowania tablic informacyjnych (wykopanie 

i zabetonowanie pulpitów lub zamontowanie na ogrodzeniach, bądź elewacjach budynków) we 

wskazanych przez Zamawiającego miejscach, które umożliwiają przebycie trasy zgodnie z ustalonym 

między Stronami porządkiem zwiedzania oraz logiką komunikacyjną. Czy koszty dzierżawy 

powierzchni budynków  lub ogrodzeń pod tablice wiszące oraz powierzchni gruntu pod tablice stojące 

pokrywane są przez Zamawiającego? 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania  

 

Zamawiający informuje, iż: 

1. nie jest w stanie na etapie wyboru Wykonawcy określić dokładnej liczby tablic 

informacyjnych umieszczanych bezpośrednio na budynkach lub słupach nośnych, 

2. w przypadku wystąpienia kosztów związanych z koniecznością dzierżawy powierzchni 

budynków lub ogrodzeń pod tablice wiszące oraz powierzchni gruntu pod tablice stojące 

zostaną one pokryte przez Zamawiającego. 
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