
Nazwa Oferenta Istniejące oznakowanie Istniejące oznakowanie 

Pełen audyt wszystkich 

obiektów (netto PLN)

Przeprowadzenie audytu dla 

indywidualnej lokalizacji (netto PLN)

cena za 1 km dojazdu

/ zł (netto PLN)

(nie więcej niż 6 zł / km)

Pełen audyt wszystkich 

obiektów (netto PLN)

Przeprowadzenie audytu 

dla indywidualnej 

lokalizacji (netto PLN)

cena za 1 km dojazdu

/ zł (netto PLN)

(nie więcej niż 6 zł / km)

Opracowanie projektu 

budowlanego 

Opracowanie 

PZT

Opracowanie 

zmiany 

organizacji ruchu

Opracowanie projektu 

budowlanego 
Opracowanie PZT

Opracowanie zmiany 

organizacji ruchu

Prowadzenie procedur administracyjnych 

z wyłączeniem procedur dotyczących uzyskania 

pozwolenia na budowę 

(wraz z opłatami skarbowymi) dla pojedynczego 

obiektu

Prowadzenie procedur administracyjnych 

dotyczących uzyskania pozwolenia na 

budowę (wraz z opłatami skarbowymi) dla 

pojedynczego obiektu

Prowadzenie procedur administracyjnych 

z wyłączeniem procedur dotyczących 

uzyskania pozwolenia na budowę 

(wraz z opłatami skarbowymi) dla 

pojedynczego obiektu

Prowadzenie procedur administracyjnych 

dotyczących uzyskania pozwolenia na 

budowę (wraz z opłatami skarbowymi) 

dla pojedynczego obiektu

Dostawa 1 szt.

Transport 

do miejsca 

montażu

 zł / km

(nie więcej 

niż 6 zł / 

km)

Montaż 

tablicy

Wyprodukowa

nie 1 szt.

Transport 

do miejsca 

montażu

 zł / km

(nie więcej 

niż 6 zł / 

km)

Montaż 

pylonu

Dostawa 1 

szt.

Transport 

do miejsca 

montażu

 zł / km

(nie więcej 

niż 6 zł / 

km)

Montaż 

Tablicy

Wyproduk

owanie 1 

szt.

Transport 

do miejsca 

montażu

 zł / km

(nie więcej 

niż 6 zł / 

km)

Montaż 

tablicy

1 ZNAKI.PL KRZYSZTOF GABORY 58 000,00 zł                                           1 100,00 zł                                               3,50 zł                           21,54 8,10 10,00 39,64 5 500,00 zł 3 000,00 zł 2 500,00 zł 60,00 19,96 7,99 87,95 1 000,00 zł 1 000,00 zł 70,00 30,00 100,00 39 365,76 zł 6,00 zł 2 500,00 zł 26 283,60 zł 6,00 zł 3 500,00 zł 1 900,00 zł 3,00 zł 450,00 zł 7,74 9,50 10,00

2 DAM-WID SP. Z O.O. 20 820,00 zł                                           297,00 zł                                                  4,00 zł                           60,00 30,00 8,75 98,75 11 700,00 zł 1 996,00 zł 1 998,00 zł 28,21 30,00 10,00 68,21 1 450,00 zł 3 940,00 zł 48,28 7,61 55,89 15 228,00 zł 5,70 zł 6 750,00 zł 42 118,00 zł 5,70 zł 7 900,00 zł 1 600,00 zł 5,70 zł 1 900,00 zł 20,00 10,00 3,70

20% 10% 10% 20% 10% 10% 10% 5% 5%

60% 30% 10% 100% 60% 30% 10% 70% 30%max = 100 % max = 100 % max = 100%

Razem 100 %

40% 40% 20%

OFERTA OFERTA OFERTA 

OCENA KATEGORII NR 3

Istniejące i Nowe oznakowanieNowe oznakowanie Nowe oznakowanie Istniejące i Nowe oznakowanie

SUMA SUMA

1. Prowadzenie procedury audytu
2. Opracowanie dokumentacji 

konstrukcyjno-technicznej

3. Prowadzenie procedur administracyjnych 

(wymagania formalno-prawne)
OCENA KATEGORII NR 1

Nowe oznakowanie

OCENA KATEGORII NR 2

Nowe oznakowanie

OFERTA 

Tablica informacyjna

SUMA

4. Dostawa i montaż nowego oznakowania

Tablica informacyjna Pylon informacyjny Tablica kierunkowa

OCENA KATEGORII NR 4



Wyproduk

owanie 1 

szt.

Transport 

do miejsca 

montażu

 zł / km

(nie więcej 

niż 6 zł / 

km)

Montaż 

pylonu

Wyproduk

owanie 1 

szt.

Transport 

do miejsca 

montażu

 zł / km

(nie więcej 

niż 6 zł / 

km)

Montaż 

Tablicy

Dojazd do obiektu 

zł/ km

(nie więcej niż 

6 zł / km)

Demontaż

tablicy

Transport do 

miejsca montażu

- zł/km

(nie więcej niż 

6 zł / km)

Montaż 

tablicy

Dojazd do obiektu 

zł/ km

(nie więcej niż 

6 zł / km)

Demontaż

pylonu

Transport do miejsca 

montażu

- zł/km

(nie więcej niż 

6 zł / km)

Montaż 

pylonu

Dojazd do obiektu 

zł/ km

(nie więcej niż 

6 zł / km)

Demontaż

tablicy

Transport do miejsca 

montażu

- zł/km

(nie więcej niż 

6 zł / km)

Montaż

tablicy

Dojazd do obiektu 

zł/ km

(nie więcej niż 

6 zł / km)

Demontaż

pylonu

Transport do miejsca 

montażu

- zł/km

(nie więcej niż 

6 zł / km)

Montaż 

pylonu

Dojazd do obiektu 

zł/ km

(nie więcej niż 

6 zł / km)

Demontaż

tablicy

Transport do miejsca 

montażu

- zł/km

(nie więcej niż 

6 zł / km)

Montaż 

tablicy

Dojazd do obiektu 

zł/ km

(nie więcej niż 

6 zł / km)

Demontaż

pylonu

Transport do miejsca 

montażu

- zł/km

(nie więcej niż 

6 zł / km)

Montaż 

pylonu

Dojazd do obiektu 

zł/ km

(nie więcej niż 

6 zł / km)

Demontaż

tablicy

Transport do miejsca 

montażu

- zł/km

(nie więcej niż 

6 zł / km)

20,00 9,50 10,00 8,42 5,00 5,00 27,237 39,500 18,421 6,00 zł 3 000,00 zł 6,00 zł 6 000,00 zł 6,00 zł 3 000,00 zł 6,00 zł 6 000,00 zł 1,90 10,00 2,85 10,00 1,90 10,00 2,85 10,00 24,750 24,750 6,00 zł 3 000,00 zł 6,00 zł 44 865,76 zł 6,00 zł 3 000,00 zł 6,00 zł 32 283,60 zł 2,85 10,00 1,90

12,48 10,00 4,43 10,00 2,63 1,18 33,704 26,911 13,816 5,70 zł 6 750,00 zł 5,70 zł 6 750,00 zł 5,70 zł 7 900,00 zł 5,70 zł 7 900,00 zł 2,00 4,44 3,00 8,89 2,00 3,80 3,00 7,59 18,333 16,392 5,70 zł 6 750,00 zł 5,70 zł 6 750,00 zł 5,70 zł 7 900,00 zł 5,70 zł 7 900,00 zł 3,00 4,44 2,00

 waga = 2%  waga = 10% waga = 3%  waga = 10%  waga = 2%  waga = 10% waga = 3%  waga = 10%  waga = 3%  waga = 10% waga = 2%  waga = 10%  waga = 3%  waga = 10% waga = 2%  waga = 10%

max = 40 pkt max = 40 pkt max = 20 pkt waga razem 25% waga 25%

Tablica kierunkowa

OCENA KATEGORII - NOWE OZNAKOWANIE 

Tablica informacyjna 

5. Zmiana lokalizacji oznakowania

Pylon informacyjny Pylon informacyjny Tablica informacyjna 

Istniejące oznakowanie Nowe oznakowanie

Tablica informacyjna 

Istniejące oznakowanie - OCENA KATEGORII

Tablica informacyjna Pylon informacyjny 

RAZEM = waga 50 %

waga razem 25% waga 25%

RAZEM = waga 50 %

Tablica 

kierunkowa

SUMA - istniejące oznakowanie

Tablica 

informacyjna

Pylon 

informacyjny

SUMA 

Tablica 

informacyjna

Pylon 

informacyjny

OCENA KATEGORII NR 4

Pylon informacyjny



Montaż 

tablicy

Dojazd do obiektu 

zł/ km

(nie więcej niż 

6 zł / km)

Demontaż

pylonu

Transport do miejsca 

montażu

- zł/km

(nie więcej niż 

6 zł / km)

Montaż 

pylonu

Dojazd do obiektu

zł / km 

(nie więcej niż 6 zł / km)

Wyklejenie tablicy nową 

grafiką 

(jedna strona tablicy)

Dojazd do obiektu

zł / km 

(nie więcej niż 6 zł / km)

wyklejenie pylonu 

nową grafiką 

(jeden panel z grafiką 

Inwestora)

wyklejenie pylonu nową 

grafiką 

(jeden panel z logotypem 

WSSE "INVEST-PARK"

Dojazd do obiektu

zł / km 

(nie więcej niż 6 zł / km)

Wyklejenie tablicy nową 

grafiką 

(jedna strona tablicy)

Dojazd do obiektu

zł / km 

(nie więcej niż 6 zł / km)

wyklejenie pylonu 

nową grafiką 

(jeden panel z grafiką Inwestora)

wyklejenie pylonu nową 

grafiką 

(jeden panel z logotypem 

WSSE "INVEST-PARK"

Dojazd do obiektu

zł / km 

(nie więcej niż 6 zł / km)

Wyklejenie tablicy nową grafiką 

Dojazd do obiektu

zł / km 

(nie więcej niż 6 zł / km)

wyklejenie pylonu nową 

grafiką (jeden panel)

Dojazd do obiektu

zł / km 

(nie więcej niż 6 zł / km)

Wyklejenie tablicy nową grafiką 

Dojazd do obiektu

zł / km 

(nie więcej niż 6 zł / km)

Wyklejenie tablicy nową grafiką 

1,50 2,85 10,00 1,90 2,45 16,25 17,20 3,50 zł 11 341,68 zł 3,50 zł 1 725,00 zł 1 725,00 zł 5,00 4,06 5,00 1,45 4,87 9,056 11,319 3,50 zł 15 122,24 zł 3,50 zł 8 200,00 zł 3,50 zł 500,00 zł 5,00 2,28

10,00 3,00 3,80 2,00 10,00 19,44 18,80 5,70 zł 2 300,00 zł 5,70 zł 250,00 zł 840,00 zł 3,07 20,00 3,07 10,00 10,00 23,070 23,070 5,70 zł 2 300,00 zł 5,70 zł 2 590,00 zł 5,70 zł 2 300,00 zł 3,07 15,00

waga = 5 % waga = 20 % waga = 5 % waga = 10 % waga = 10 % waga = 5 % waga = 15 % waga = 5 % waga = 15 % waga = 2 % waga = 8 %

waga = 20 % waga = 10 %waga = 20 %

waga = 50 % waga = 50 %

waga = 25 % waga = 25 %

Pylon informacyjny

Tablica informacyjna

OCENA KATEGORII - NOWE OZNAKOWANIE 

Tablica informacyjna Pylon informacyjny 

5. Zmiana lokalizacji oznakowania

Istniejące oznakowanie Nowe  oznakowanie 

Pylon informacyjny Tablica informacyjna Pylon informacyjny

OCENA KATEGORII - ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE 

Tablica 

informacyjna

Pylon 

informacyjny

Suma - nowe oznakowanie 

Tablica 

informacyjna

Pylon informacyjny Tablica informacyjna Tablica kierunkowa 

6. Wyklejenie powierzchni informacyjnej

Tablica informacyjna

Ocena kategorii - Nowe oznakowanie 



SUMA 

Dojazd do obiektu

zł / km 

(nie więcej niż 6 zł / km)

wyklejenie pylonu nową grafiką 

(jeden panel)

Dojazd do obiektu

zł / km 

(nie więcej niż 6 zł / km)

Wyklejenie tablicy nową grafiką 

Dojazd do obiektu 

zł / km 

(nie więcej niż 6 zł / km)

Demontaż tablicy 

Transport do miejsca 

magazynowania 

zł / km

(nie więcej niż 6 zł / km)

Zmagazynowanie tablicy w lokalizacji 

Wykonawcy na czas nieokreślony 

Dojazd do obiektu 

zł / km 

(nie więcej niż 6 zł / km)

Demontaż pylonu 

Transport do miejsca 

magazynowania 

zł / km

(nie więcej niż 6 zł / km)

Zmagazynowanie pylonu w lokalizacji 

Wykonawcy na czas nieokreślony 

Dojazd do obiektu 

zł / km 

(nie więcej niż 6 zł / km)

Demontaż tablicy 

5,00 4,74 2,00 8,00 7,281 9,738 10,000 1 000,00 zł 3,50 zł 300,00 zł 10,00 10,00 20,00 40,000 6,00 zł 3 000,00 zł 6,00 zł 400,00 zł 6,00 zł 3 000,00 zł 6,00 zł 400,00 zł 1,90 10,00

3,07 15,00 1,23 1,74 18,070 18,070 2,967 250,00 zł 5,70 zł 120,00 zł 40,00 6,14 50,00 96,140 5,70 zł 6 750,00 zł 5,70 zł 20,00 zł 5,70 zł 7 900,00 zł 5,70 zł 20,00 zł 2,00 4,44

waga = 2 % waga = 10 % waga = 3 % waga = 10 % waga = 2 % waga = 10 % waga = 3 % waga = 10 %

waga =  40 % waga =  10 % waga = 50 %

waga = 100 % waga = 50 %

waga = 25 % waga = 25 %

Suma - nowe oznakowanie 

Tablica informacyjna Pylon informacyjny Tablica informacyjna 

Tablice informacyjne

Opracowanie grafiki / 

szablonu dla 1 obiektu

Dojazd do obiektu 

zł / km

(nie więcej niż 6 zł / km)

Wyklejenie 1m2 

powierzchni reklamowej 

/ informacyjnej

zł / m2

Ocena kategorii Istniejące oznakowanie7. Wyklejenie indywidualnych powierzchni reklamowych

Opracowanie grafiki / 

szablonu dla 1 obiektu

Dojazd do obiektu 

zł / km

(nie więcej niż 6 zł / km)

Wyklejenie 1m2 powierzchni 

reklamowej / informacyjnej

zł / m2

8. Magazynowanie oznakowania 

Pylon informacyjny Tablica kierunkowa 

Ocena kategorii - Nowe oznakowanie OCENA KATEGORII - ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE

Razem 

Pylony informacyjne Tablice informacyjne



Transport do miejsca 

magazynowania 

zł / km

(nie więcej niż 6 zł / km)

Zmagazynowanie tablicy w 

lokalizacji Wykonawcy na czas 

nieokreślony 

Dojazd do obiektu 

zł / km 

(nie więcej niż 6 zł / km)

Demontaż pylonu 

Transport do miejsca 

magazynowania 

zł / km

(nie więcej niż 6 zł / km)

Zmagazynowanie pylonu w 

lokalizacji Wykonawcy na 

czas nieokreślony 

Dojazd do obiektu 

zł / km 

(nie więcej niż 6 zł / km)

Demontaż tablicy 

Transport do miejsca 

magazynowania 

zł / km

(nie więcej niż 6 zł / km)

Zmagazynowanie tablicy w 

lokalizacji Wykonawcy na 

czas nieokreślony 

Dojazd do obiektu 

zł / km 

(nie więcej niż 6 zł / km)

Demontaż pylonu

Transport do miejsca 

magazynowania 

zł / km

(nie więcej niż 6 zł / km)

Zmagazynowanie pylonu w 

lokalizacji Wykonawcy na 

czas nieokreślony 

Dojazd do obiektu 

zł / km 

(nie więcej niż 6 zł / km)

Demontaż tablicy 

Transport do miejsca 

magazynowania 

zł / km

(nie więcej niż 6 zł / km)

Zmagazynowanie tablicy w 

lokalizacji Wykonawcy na 

czas nieokreślony 

Dojazd do obiektu 

zł / km 

(nie więcej niż 6 zł / km)

Demontaż pylonu

Transport do miejsca 

magazynowania 

zł / km

(nie więcej niż 6 zł / km)

Zmagazynowanie pylonu w 

lokalizacji Wykonawcy na 

czas nieokreślony 

2,85 0,50 1,90 10,00 2,85 0,50 15,250 15,250 6,00 zł 3 000,00 zł 6,00 zł 400,00 zł 6,00 zł 3 000,00 zł 6,00 zł 400,00 zł 1,90 10,00 2,85 0,50 1,90 10,00 2,85 0,50 15,250 15,250 544,09 2

3,00 10,00 2,00 3,80 3,00 10,00 19,444 18,797 5,70 zł 6 750,00 zł 5,70 zł 20,00 zł 5,70 zł 7 900,00 zł 5,70 zł 20,00 zł 2,00 4,44 3,00 10,00 2,00 3,80 3,00 10,00 19,444 18,797 628,12 1

waga = 2 % waga = 10 % waga = 3 % waga = 10 % waga = 2 % waga = 10 % waga = 3 % waga = 10 %

waga = 25 % waga = 25 %

waga = 50 %

SUMA PUNKTÓW OTRZYMANE MIEJSCE 

8. Magazynowanie oznakowania 

OCENA KATEGORII - ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE Suma - istniejące oznakowanie 

Tablice informacyjne Pylony informacyjne

Pylony informacyjne

NOWE OZNAKOWANIE - OCENA KATEGORII SUMA - NOWE OZNAKOWANIE

Tablica informacyjna Pylon informacyjny

Tablice informacyjne Pylony informacyjne

NOWE OZNAKOWANIE 

Tablice informacyjneTablice informacyjne Pylony informacyjne


