SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
WG NORMY PN-EN ISO 9001:2009

INDEX: 3/Pb-4

EDYCJA: A
URZĄD MIEJSKI
W KOWARACH

PROCEDURA
O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, STRONA: 1
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 14000
EUR
Kowary, 16.07.2013

Znak sprawy: GK.271.1.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Miasto Kowary
ul. 1-go Maja 1a
58-530 Kowary
Miasto Kowary zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w ramach
promocji projektu pn. „Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w Kowarach”. Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013; Priorytet IX: „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska
(Miasta); Działanie 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców”.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż jednostronnej tablicy informacyjnej wolnostojącej o
wymiarach: 200 cm wys. x 250 cm szer. wraz z konstrukcją (stelaż metalowy) oraz słupkami mocującymi
przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie, przy czym wysokość tablicy po umieszczeniu w gruncie ma
wynosić 350 cm przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji (metalowe wsporniki).
Zakres zamówienia obejmuje:
- zaprojektowanie tablicy informacyjnej wg zaleceń – zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WD
w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych,
- wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej z blachy obustronnie ocynkowanej wraz z
zabezpieczeniem przed działaniem czynników zewnętrznych o wymiarach 200 cm wys. x 250 cm szer. po jej formalnej akceptacji przez zamawiającego,
- dostawa zaprojektowanej tablicy oraz wraz z konstrukcją (stelaż metalowy) oraz słupkami mocującymi
przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie,
- montaż tablicy informacyjnej w miejscu realizacji inwestycji: Kowary, ul. Staszica 18 (teren należący do
SP1 w Kowarach).

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
WG NORMY PN-EN ISO 9001:2009

INDEX: 3/Pb-4

EDYCJA: A
URZĄD MIEJSKI
W KOWARACH

PROCEDURA
O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, STRONA: 2
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 14000
EUR

Tablica informacyjna powinna zawierać:
− zestawienie znaków graficznych ułożone w następującej kolejności, patrząc od lewej strony:
• logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego,
• herb Województwa Dolnośląskiego z logotypem Dolny Śląsk
• logo Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, przy czym w/w logotypy graficzne są dostępne na stronie internetowej
RPO WD pod adresem: http://rpo.dolnyslask.pl/index.php?id=1291
− hasło promocyjne dla RPO WD: “Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska”,
− nazwę inwestycji,
− informację o całkowitej wartości projektu,
− informację o wartości dotacji ze środków Unii Europejskiej,
− nazwę Beneficjenta,
− informację o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w postaci:
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”.
Tablica informacyjna musi posiadać następujący układ i strukturę powierzchniową:

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
WG NORMY PN-EN ISO 9001:2009

INDEX: 3/Pb-4

EDYCJA: A
URZĄD MIEJSKI
W KOWARACH

PROCEDURA
O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, STRONA: 3
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 14000
EUR

Napisy na tablicy powinny być wykonane w sposób czytelny, trwały i odporny na działanie warunków
atmosferycznych. Kolor tablicy powinien kontrastować z napisami w celu zachowania czytelności. Nie
można stosować agresywnych kolorów tła dla tablicy.
Łączna wartość zamówienia niniejszego projektu, została oszacowana na kwotę poniżej14 tysięcy euro (w
rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych – tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113,
poz. 759), przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie stosuje się tej ustawy oraz procedur w niej
określonych.
3. Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2013 r.
4. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską do
dnia 24.07.2013r. do godz. 10:00 na adres: Urząd Miejski w Kowarach – Biuro Obsługi Klienta pok.1,
ul.1 Maja 1a, 58-530 Kowary.
5. Termin otwarcia ofert: 24.07.2013r. o godz. 10:30 Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, 58-530
Kowary, pok. 27.
6. Kryterium oceny ofert: Przy wyborze wykonawcy niniejszego zamówienia, Zamawiający kierować
się będzie kryterium ceny za jaką wykonane zostanie zamówienie (cena=100%). Oferta powinna zawierać
określenie ceny zamówienia netto,brutto i VAT.
7.Warunki płatności: zamawiający zobowiązuje się zapłacić należności na konto po wykonaniu
zamówienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
8. Sposób przygotowania oferty:
- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
- Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem: „Oferta na Wykonanie i
montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Centrum Wczesnej Profilaktyki
Zdrowotnej w Kowarach.”
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego: Dodatkowych
informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Marta Weinke pod nr telefonu 75 64 39 229
oraz adresem e-mail: bp@kowary.pl
10. Do oferty należy dołączyć:
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków

data i podpis osoby upoważnionej

