
 
 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT 
„Oznakowanie trasy” 

 

Przasnysz,  04 listopada 2014r. 

Zamawiający: Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej 

Tytuł Projektu: 
Oznakowanie, rozbudowa i promocja szlaku frontu wschodniego I 
wojny światowej 

Przedmiot 
zamówienia: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz 
Zamawiającego oznakowania trasy szlaku turystycznego.  

2. Szczegółowy zakres:  

 Wykonanie 24 tablic informacyjnych według 
opracowanego standardu i ustawienie ich na szlaku, 

 Wykonanie 180 znaków  drogowych typu E 22 a i b 
zgodnie z projektem  organizacji ruchu i ustawienie ich na 
szlaku,  

 liczba znaków i tablic może ulec zmianie w zakresie do 
10% ilości. 

Kryterium oceny: 100% najniższa cena 

Miejsce 
składania ofert: 

ul. Piłsudskiego 107, 06-300 Przasnysz,  
mail: pshoprzasnysz@gmail.com 

Forma złożenia 
ofert: 

Pisemna zgodnie z wzorem oferty stanowiącej załącznik. 
Dopuszcza się oferty złożone drogą mailową. 

Termin złożenia 
ofert: 

Do 18.11.2014r. w siedzibie zamawiającego. 

/-/ Jacek Piotrowski 

Prezes PSHO Przasnysz 

( podpis Zamawiającego) 

 
  



 
 

Odpowiedź na 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT 

„Oznakowanie trasy” 
 

Przasnysz,  04 listopada 2014r. 

Zamawiający: Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej 

Tytuł Projektu: 
Oznakowanie, rozbudowa i promocja szlaku frontu wschodniego I wojny 
światowej 

Przedmiot 
zamówienia: 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego 
oznakowania trasy szlaku turystycznego.  

4. Szczegółowy zakres:  

 Wykonanie 24 tablic informacyjnych według opracowanego standardu 
i ustawienie ich na szlaku, 

 Wykonanie 180 znaków  drogowych typu E 22 a i b zgodnie z 
projektem  organizacji ruchu i ustawienie ich na szlaku,  

 liczba znaków i tablic może ulec zmianie w zakresie do 10% ilości. 

Kryterium oceny: 100% najniższa cena 

Miejsce składania 
ofert: 

ul. Piłsudskiego 107, 06-300 Przasnysz,  
mail: pshoprzasnysz@gmail.com 

Forma złożenia 
ofert: 

Pisemna zgodnie z wzorem oferty stanowiącej załącznik. Dopuszcza się oferty 
złożone drogą mailową. 

Termin złożenia 
ofert: 

Do 18.11.2014r. w siedzibie zamawiającego. 

 
Nazwa firmy: 
 
…………………………………………. 
Adres 
 
…………………………………………  
 
………………………………………… 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą kwotę 

brutto: 
 

…………………………………………………………………. zł 
 
 
 

 
……………………………………… 

      Podpis, data i pieczątka firmowa 
 

 
 


