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ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ ZAMÓWIENIA MWKZ/DT/2019 

na usługę wykonania, dostawy i montażu  tablicy informacyjnej dla zadania pn.  

„Remont i konserwacja zabytkowych budynków (eremów) nr 2 i 3 przy ul. Dewajtis 5 
w Warszawie”. 

W związku z realizacją umowy zawartej z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków w Warszawie na sfinansowanie inwestycji pn. „Remont i konserwacja zabytkowych 

budynków (eremów) nr 2 i 3 przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie”, zwracam się z uprzejmą prośbą, 

w ramach rozeznania rynku i w celu oszacowania wartości zamówienia, o przedstawienie wartości 

szacunkowej (brutto i netto) na usługę wykonania, dostawy i  montażu tablicy informacyjnej dla 

ww. projektu.  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż wolnostojącej metalowej tablicy 

informacyjnej  na poniższych warunkach: 

• Tablica zostanie wykonana jako przestawna i dostarczona wraz z konstrukcją oraz słupkami 

mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie, ustabilizowana bloczkami betonowymi 

dostarczonymi wraz z tablicą, w liczbie niezbędnej do zapewnienia stabilności tablicy przy 

podmuchach wiatru; 

• Wykonawca wykona element graficzny tablicy z folii odblaskowej typu I;  

• Tablica informacyjna będzie odporna na działanie czynników atmosferycznych; 

• Wymiar tablicy będzie wynosił 70 cm (wysokość) cm x 90 cm (szerokość); 

• Wykonawca wykona projekt graficzny tablicy we własnym zakresie na podstawie załączonego 

wzoru tablicy informacyjnej (załącznik nr 1), przy czym Wykonawca uwzględni następujące wytyczne:  

Specyfikacja tekstu: czcionka Calibri ; rozmiar 108 ; interlinia 9,0 ; odległość między znakami 3,0 

Środek tablicy:  

Zadanie polegające na 
Remoncie i konserwacji zabytkowych budynków (eremów) nr 2 i 3 przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie 

w roku 2019 sfinansowano z dotacji udzielonej przez  
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

 
Góra i dół tablicy: kolorystyka i oznakowania identyczne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1. 

Tablica jednostronna, konstrukcja, zabezpieczona antykorozyjnie i nawierzchniowo.  

Na lico z blachy ocynkowanej naklejona naklejka z drukiem solwentowym w pełnym kolorze, 

zabezpieczona laminatem.  



Nadruk na tablicy zgodnie z załączonym wzorem, obejmujący elementy graficzne i tekstowe.  

Tablica montowana w gruncie, na wspornikach o wysokości minimum 170 cm do dolnej krawędzi 

tablicy.  

Montaż tablicy gwarantujący trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowników.  

Dostarczanie i montaż tablicy przed eremami nr 2 i 3 na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 1/3, 00-815 Warszawa. Dokładne miejsce montażu 

zostanie wskazane przez Zamawiającego.  

Termin realizacji zamówienia: do 15 listopada 2019 r. 

Prosimy o wycenę brutto i netto, zgodnie z załączonym formularzem cenowym (załącznik nr 2). 

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: j.wdowiak@uksw.edu.pl lub w wersji papierowej 

do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21, 

pok. 217, Warszawa 01-938 w terminie do dnia 08.10.2019 r. do godziny 10:00. 
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