Kielce.08.08.2022 r
ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE DWÓCH MURALI
1. Postępowanie odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.
2. Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach
ul. Jagiellońska 92
3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą zamieszczone na stronie

internetowej

www.mpk.kielce.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia


Zaprojektowanie i wykonanie dwóch murali o tematyce komunikacji miejskiej Obraz ma
być malowany zgodnie z muralowymi technikami, przy akrylowych farb w sprayu,
miejsca: ściana Stacji Obsługi,ściana muru znajdującego się w ogrodzeniu parkingu
przy ul. Krakowskiej.
 Przygotowanie poglądowego projektu muralu w wersji graficznej (jpg, png) wraz z
wizualizacją projektu na ścianie (zdjęcie lokalizacyjne stanowi załącznik).
 Powierzchnia do zamalowania muralem -powierzchnia z wymiarami stanowiązałącznik
do niniejszego zapytania
 Mural musi zostać wykonany materiałami, które zapewnią niezmienny wygląd i trwałość
malowidła. Wykonawca musi udzielić gwarancji.
 Mural musi zostać wykonany następującą techniką: wielkoformatowy obraz wykonany
na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb (np. sprayów), gwarantujących
jego niezmienny wygląd, odpowiednie nasycenie kolorów, trwałość i odporność na
wpływ czynników atmosferycznych.
5. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i
doświadczenie w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca lub podwykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym
okresie zrealizował: co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu muralu. Na
potwierdzenie powyższego należy przedstawić w odniesieniu do każdej usługi: - zdjęcie
z efektów realizacji usługi (wydruk dokumentujący realizację murali w przestrzeni
publicznej). Projekt muralu nie może być plagiatem, musi być indywidualny, oryginalny,
wykonany specjalnie na potrzeby niniejszego Zapytania ofertowego.
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Do 28.08.2022 r.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:




Unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
Odrzucenia oferty z cenami odbiegającymi od cen realnych,

8

KRYTERIUM WYBORU OFERTY

1) Kryterium Cena 100 %.
2) Zamawiający dokona wyboru oferty, która przedstawiać będzie najniższą cenę.
9 Osoby upoważnione do udzielania wyjaśnień
Zbigniew Piękny — Prezes Zarządu .
10. Oferty z podaną ceną należy składać pisemnie lub drogą e-mailową oznakowanej w
następujący sposób „Oferta na wykonanie murali"
1) Termin — do 11 sierpnia 2022 r. (czwartek) godz. 12:00
2) Pisemnie w zamkniętej kopercie - w sekretariacie MPK Sp. z o.o.w Kielcach
ul. Jagiellońska 92 z napisem "Oferta na wykonanie murali"
3) E-mailowo na adres: sekretariat@ mpk.kielce.pl
Załączniki:
1) Wzór umowy,
2 Zdjęcia z wymiarami powierzchni do wykonania murali

