ZASADY ZAMAWIANIA NAPISÓW NA PŁYTACH PAMIĄTKOWYCH,
KTÓRE BĘDĄ UMIESZCZANE W NAWIERZCHNI ULICY 3 MAJA W RZESZOWIE
1.

Zamówić napis na płycie pamiątkowej (płyta granitowa płomieniowana koloru
jasnoszarego o wymiarach 30 x 60 x 10 cm) może dowolna osoba fizyczna oraz
jednostka organizacyjna, będąca lub niebędącą przedsiębiorcą.
2. Nie ma możliwości wskazania miejsca umieszczenia płyty pamiątkowej; będą one
umieszczane sukcesywnie w zależności od kolejności zgłoszeń począwszy od ulicy
Zamkowej do placu Farnego. Przewiduje się wbudowanie ok. 500 płyt pamiątkowych
w nawierzchni drogi po lewej i prawej stronie ulicy 3 Maja, na całej długości.
3. Jeden podmiot może wykupić jedną płytę pamiątkową, chyba że Gmina wyrazi zgodę
na wykupienie dalszych miejsc (np. gdy nie będzie zamówień na wszystkie płyty).
4. Jest jedna pula płyt. Płyty przydzielane są według kolejności zgłoszeń.
5. Z każdym klientem zawarta zostanie umowa dotycząca umieszczenia napisu na płycie
pamiątkowej.
6. Na płycie mogą znaleźć się tylko litery alfabetów łacińskiego i polskiego, cyfry
arabskie i niektóre znaki interpunkcyjne, bez grafiki i logotypów.
7. Maksymalna liczba znaków w jednym rzędzie to 12-14 (litery łącznie ze spacjami,
kropkami, łącznikami itp.) w zależności od tekstu.
8. Zamówić można napis w maksymalnie trzech rzędach, tj. 36-42 znaków.
9. Grawerunek wykonany będzie czcionką Calibri o wysokości liter 5 cm, kolor liter
ciemny grafitowy.
10. Koszt wykonania grawerunku na jednej płycie dla każdego klienta wynosi 250 zł
(dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto.
11. Zamówienia można składać do 28 lutego 2017 r. osobiście, pocztą tradycyjną i pocztą
elektroniczną na adres sekretariat@mzd.erzeszow.pl Do tej daty należy też wpłacić
pieniądze przelewem na rachunek w banku PKO BP SA (kod SWIFT: BPKOPLPW) nr
97 1020 4391 0000 6002 0145 0394. MZD w Rzeszowie nie posiada rachunków
prowadzonych w walutach obcych.
12. Gmina zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówionego przez klienta napisu, aby
uniknąć umieszczenia treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, ośmieszających,
nieestetycznych czy w inny sposób niewłaściwych i nielicujących z reprezentacyjnym
i zabytkowym charakterem ulicy 3 Maja. W uzasadnionych przypadkach Gmina może
odmówić umieszczenia napisu, odstąpić od umowy i zwrócić pieniądze. Czynności
weryfikacyjne zostaną przeprowadzone do 31 marca 2017 r.

Stan na 2.02.2017.

