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Wiskitki, dnia 04.02.2012r
ZAPYTANIE OFERTOWE
NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA GMINY WISKITKI PN.:
„ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAW Ę TABLIC INFORMACYJNYCH,
TABLICZEK, PLAKIETEK INFORMACYJNYCH, STANDU REKLAMOWEGO"
Gmina Wiskitki z siedzib ą przy ul. Ko ś ciuszki I, 96-315 Wiskitki realizuj ąc projekt pn.:

„Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni
ścieków
w miejscowo ści Guzów" współ finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Priorytetu IV Ś rodowisko, zapobieganie zagro żeniom i energetyka, Dzia łanie
4.1
„Gospodarka wodno- ściekowa"
zaprasza do zło ż enia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, monta ż
,dostawę : tablic,
tabliczek, plakietek informacyjnych, banneru reklamowego tupu roll-up zgodnie z Wytycznymi
dla beneficjentów w zakresie dzia łań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest:
a) tablice jednostronne: 10 szt.
b) tabliczki informacyjne: 5 szt.
c) plakietki informacyjne: 300 szt.
d) stand reklamowy: 1 szt.
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego S łownika Zamówie ń (CPV):
39294100-0 Artyku ły informacyjne i promocyjne
79341000-6 Usł ugi reklamowe
II. ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:
• wykonanie projektu graficznego tablic, tabliczek, plakietek informacyjnych, banneru
reklamowego typu roll-up zgodnie z Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie dzia łań
informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013
•

zaprojektowanie konstrukcji wsporczej pod tablice (rama i s łupki mocuj ące)

•

wykonanie zaprojektowanych tablic, tabliczek i plakietek informacyjnych - po ich formalnej
akceptacji przez Zamawiaj ącego

•

wykonanie zaprojektowanych konstrukcji wsporczych pod tablice (rama i s łupki mocuj ące) po ich formalnej akceptacji przez Zamawiaj ącego

•

dostawa tablic i konstrukcji wsporczych w miejsca wskazane przez Zamawiaj ącego na terenie
Gminy Wiskitki, dostawa tabliczek i plakietek informacyjnych do siedziby Zamawiaj ącego

•

montaż tablic informacyjnych zgodnie z zaleceniami Zamawiaj ącego

Ad a)
➢ Tablice informacyjne wolnostoiace
•

Ilość : zamówienie dotyczy 5 szt. tablic informacyjnych

•

Tablice jednostronne wolnostoj ące (5 szt) ,

•

Wymiary tablicy: 200 cm (szeroko ść ) x 150 cm (wysoko ść),

•

Grafika wydrukowana i zalaminowana, wyklejona na kompozytowej p łycie aluminiowej
2-3mm jednostronnie; wydruk estetyczny, czytelny, o barwach i wymiarach nie
odbiegaj ących od wzoru umieszczonego w Wytycznych dla beneficjentów w zakresie dzia łań
informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013,

•

Technika wykonania zapewniaj ącą trwałość i niezmienno ść kolorystyki w okresie co
najmniej 2 lat

•

Konstrukcja wsporcza wolnostoj ąca pod tablic ę : rama konstrukcyjna wykonana
z kształtowników stalowych, malowanych proszkowo w kolorze czarnym, wykonana
z materiałów trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne, s łupki mocujące/ nogi w
postaci dwóch profili stalowych o ś rednicy min. 2", malowanych proszkowo w kolorze
czarnym

•

Konstrukcja wyposa żona w uchwyty monta żowe umoż liwiaj ące montaż i demontaż tablicy

•

Wykonawca udzieli gwarancji na tablice informacyjne na okres 2 lat od protokolarnego
przekazania tablic

•

Montaż poprzez wbetonowanie na g łębokość min. 70 cm, dolna kraw ędź
tablicy na
wysokoś ci 200 cm od pod łoża (dot. 5 szt. tablic)
- Montaż tablicy w miejscu wskazanym przez Zamawiaj ącego na terenie gminy Wiskitki
(miejscowoś ci: Działki, Wiskitki, Guzów)

➢ Tablice informacyjne jednostronne wyposa ż one w otwory i elementy mocuj
ące
•

Ilość : zamówienie dotyczy 5 szt. tablic informacyjnych

•

Tablice jednostronne wyposa żone w otwory i elementy mocuj ące umoż liwiaj ące montaż na
zewnątrz obiektu, tj. na ogrodzeniu posesji, na budynku itd. (5 szt.)

•

Wymiary tablicy: 200 cm (szeroko ść ) x 150 cm (wysoko ść),

•

Grafika wydrukowana i zalaminowana, wyklejona na p łycie PCV 5 mm, jednostronnie,
wykonana z materia łów odpornych na warunki atmosferyczne, trwa łych; wydruk estetyczny,
czytelny, o barwach i wymiarach nie odbiegaj ących od wzoru umieszczonego w Wytycznych
dla beneficjentów w zakresie dzia łań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,

•

Technika wykonania zapewniaj ącą trwałość i niezmienno ść kolorystyki w okresie co
najmniej 2 lat

•

Wykonawca udzieli gwarancji na tablice informacyjne na okres I roku od protokolarnego
przekazania tablic

•

Montaż poprzez powieszenie w miejscu wskazanym przez Zamawiaj ą
cego (na terenie Gminy
Wiskitki)

Ad. b)
> Tabliczki informacyjne
•

Ilość : zamówienie dotyczy 5 szt. tabliczek informacyjnych,

•

Wymiary tabliczek: 20 cm (szeroko ść) x 10 cm (wysokość),

•

Tabliczki jednostronne, grafika wydrukowana i zalaminowana, wyklejona na PCV 5 mm,
wydruk estetyczny, czytelny, o barwach i wymiarach nie odbiegaj ących od wzoru
umieszczonego w Wytycznych dla beneficjentów w zakresie dzia łań informacyjnopromocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013,

•

Tabliczka wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, trwa łych; technika
wykonania zapewniaj ąca trwałość i niezmienność kolorystyki w okresie co najmniej 3 lat

•

Tabliczka wyposa żona w otwory i elementy mocuj ące umożliwiające montaż na zewnątrz
obiektu, tj. na ogrodzeniu posesji, na budynku itd.

•

Wykonawca udzieli gwarancji na tabliczki informacyjne na okres 1 roku od protokolarnego
przekazania tabliczek

•

Montaż tabliczek po stronie Zamawiaj ącego

Ad c)
➢ Plakietki informacyjne
•

Ilość : zamówienie dotyczy 200 szt. plakietek informac jnych,

•

Wymiary plakietki: 9 cm (szeroko ść) x 3 cm (wysokość )

•

Plakietka jednostronna, wodoodporna,

•

Na niezadrukowanej stronie plakietki warstwa samoprzylepna, z klejem o zwi ększonej
przyczepno ści do podłoża, która ma umo żliwić trwałe umocowanie plakietki wewn ątrz
budynku; warstwa samoprzylepna zabezpieczona przed samoczynnym sklejaniem plakietki

•

Na drugiej stronie kolorowa grafika wydrukowana na trwa łym materiale w kolorze białym

•

Wydruk estetyczny, czytelny, o barwach i wymiarach nie odbiegaj ących od wzoru
umieszczonego w Wytycznych dla beneficjentów w zakresie dzia łań informacyjnopromocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013,

•

Montaż plakietek po stronie Zamawiaj ącego

•

Zamawiaj ący wymaga, aby plakietki informacyjne by ły wycięte pojedynczo

➢ Plakietki informacyjne
•

Ilość : zamówienie dotyczy 100 szt. plakietek informacyjnych,

•

Wymiary plakietki: 19 cm (szeroko ść) x 5 cm (wysoko ść)

•

Pozostałe warunki jak wyżej.

Ad d)
➢ Roll-up
•

Ilość : zamówienie dotyczy 1 szt. roll-up reklamowy,

•

Opracowanie i wydruk baneru reklamowego typu roll-up wraz ze stojakiem.

•

Konstrukcja aluminiowa wraz z mechanizmem roluj ą cym, górna listwa zaciskowa, trwa ła
stabilizacja, maszt 3 —cz ęściowy składany w zestawie torba naramienna

•

Wymiary: 80 cm (szeroko ść ) x 200 cm (wysoko ść).

•

Plansza graficzna z nadrukiem jednostronnym. Wydruk estetyczny, czytelny. Zamawiaj ący
prześ le Wykonawcy niezb ędne materiały do przygotowania projektu graficznego w dniu
udzielenia zamówienia.

•

Wykonawca udzieli gwarancji na roll-up na okres 2 lat od protokolarnego przekazania

Zamawiaj ący wymaga, ż eby Wykonawca przedstawi ł
projekty graficzne do zatwierdzenia przez
Zamawiaj ącego przed przyst ąpieniem do wykonania tablic, tabliczek i plakietek informacyjnych, banneru
reklamowego wskazanych w pkt a., b, c i d.. Zamawiaj ący zastrzega sobie równie ż prawo do zmiany
treś ci umieszczonej na niniejszych tablicach, tabliczkach i plakietkach informacyjnych na etapie
przygotowania projektu graficznego tj. do czasu akceptacji wizualizacji. Wykonany produkt nie mo że
odbiegać od zaakceptowanej przez Zamawiaj ącego wizualizacji.)

III. CENA OFERTY:
• Cena oferty winna obejmowa ć wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji
zamówienia tj. zaprojektowania, wykonania, transportu i monta żu.
• Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowi
ącym załą cznik
nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
• Zamawiaj ą cy wymaga od Wykonawcy przedstawionej oferowanej
ceny w kwocie
brutto, tj. kwota netto + podatek VAT z dok ładnoś cią
do dwóch miejsc po przecinku,
wyrażonej cyfrowo i s łownie w złotych polskich. Oferta cenowa obejmuje wszystkie
elementy zapytania ofertowego.

IV. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryterium: cena „C" — 100% wagi oceny = 100 punktów
W przypadku kryterium „cena", oferta otrzyma zaokr ągloną do dwóch miejsc po przecinku ilo
ść
punktów, obliczon ą na podstawie poni ższego wzoru:
Cn
C=
x 100 pkt
Co
Cn — najniższa cena oferty spo ś ród ofert niepodlegaj ą
cych odrzuceniu
Co — cena oferty badanej
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę cenową wraz z podaniem terminu wa żnoś
ci oferty prosimy dostarczy ć listownie b ądź
osobiś cie do siedziby Gminy Wiskitki, ul. Ko ś
ciuszki 1, 96-315 Wiskitki. Dopuszcza si ę złożenie ofert za
pomocą faksu na numer 46 855 41 54
lub elektronicznie: Marzena.Gruszczynska(@,wiskitki.pl do dnia
08.02.2013r. do godz. 8.00 z dopiskiem „Oferta na tablice informacyjne".
(Oferta musi by ć podpisana przez osob ę upoważnioną
do reprezentowania firmy, zgodnie z form ą

reprezentacji oferenta okre ś loną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie w łaściwym dla formy
organizacji firmy oferenta.)
Uwaga!
Oferty które wpłyn ą po wyznaczonym terminie nie b ędą uwzgl ędniane.

VI. ROZSTRZYGNI Ę CIE POSTEPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI
ZAMÓWIENIA
Do niniejszego zapytania nie maj ą zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych. Zamawiaj ący nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.
O wynikach post ę powania jego uczestnicy zostan ą poinformowani drog ą faksową lub mailową
w terminie 2 dni od dnia w którym up ływa termin skł adania ofert. W tym samym terminie z
podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygni ęcia postę powania zostanie podpisana umowa.

Nie przewiduje si ę zwrotu nades łanych ofert. Zamawiaj ą cy zastrzega sobie prawo do wyst ąpienia z
zapytaniem dotycz ącym dodatkowych informacji lub wyja śnień .
W przypadku nie znalezienia wykonawcy w okre ślonym czasie, termin sk ładania ofert zostanie
wydłuż ony, a termin wyboru oferty zmieniony.

VI. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
• Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca w terminie 1-go dnia od dnia otrzymania zlecenia
przedstawi ł wizualizacje (w formie elektronicznej na adres Marzena.Gruszczynska@wiskitki.pl )
• Wykonanie i dostawa przedmiotu zamówienia nast ąpi w terminie 14 dni od dnia akceptacji przez
Zamawij ącego ww. wizualizacji.
VII.
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Marzena Gruszczy ń ska: e-mail: Marzena.Gruszczynska(~skitki.pl, tel. 46 856 72 12 wew. 40
VIII. TERMIN PLATNOSCI:
14 dni na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiaj ącego faktury.
(Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu przez Zamawiaj ącego w obecno ści Wykonawcy
protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia i niestwierdzeniu wad warunkuj ących odbiór)
IX. Zamawiaj ą cy zastrzega sobie prawo do nieudzielania zamówienia.
X. Niniejsze pismo nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu kodeksu cywilnego a jest
jedynie rozpoznaniem potencjalnym mo żliwości realizacji powy żej wskazanej us ługi.
XI. Zapytanie zostało ogł oszone na stronie internetowej www.wiskitki.bip.net.pl oraz na tablicy
ogłoszeń .
Załą cznikami do zapytania s ą :
1. Załą cznik nr 1 (wytyczne do opracowania tablicy informacyjnej, tabliczki informacyjnej,
plakietki informacyjnej).
2. Załą cznik nr 2 Formularz ofertowy

Wzór tablicy informacyjnej i tabliczki informacyjnej

ZA ŁĄCZNIK NR 1

(.4zowsze.

PROGRAM
REGIONALNY

serce Polski

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO Ś CI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

dla rozwoju Mazowsza

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni
ś cieków w miejscowo ści Guzów
Poziom dofinansowania z EFRR: 63,10 %
Beneficjent: Gmina Wiskitki

Projekt wspó łfinansowany przez Unię Europejskq ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Wzór plakietki informacyjnej:

PROGRAM
REGIONALNY

42.0w SZ.B.

NARODOWA STRATEGIA SPOINOCI

serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Zamawiaj ą cy wymaga, aby tablice pami ątkowe wykonane zosta ły z zachowaniem wytycznych
zamieszczonych pod linkiem http://rpo.mazowia.eu/logotypy-i-wytyczne-dla-beneficjentow/logotypy-iwytyczne-dla-beneficjentow.htm I.
a) Logotypy do zamieszczenia na tablicach:
Pliki graficzne logotypów znajduj ą się pod linkiem http://rpo.mazowia.eu/logotypy-i-wytyczne-dlabeneficjentow/logotypy-i-wytyczne-dla-beneficjentow.htm I
(wersja podstawowa)

Formularz ofertowy

ZAŁĄ CZNIK NR 2

(piecz ęć wykonawcy)

OFERTA
Do Gmina Wiskitki
ul. Kościuszki 1
96-315 Wiskitki

Ja (My), niż ej podpisany (-ni)
działaj ąc w imieniu i na rzecz
(pełna nazwa wykonawcy / wykonawców)

(adres siedziby wykonawcy / wykonawców)
NIP:

REGON:

Tel •

Faks:

e-mail:
Nawiązuj ą c do zapytania ofertowego na zaprojektowanie, wykonanie i dostaw ę tablic,
tabliczek, plakietek informacyjnych, banneru reklamowego typu roll-up w ramach promocji
projektu wspó łfinansowanego ze ś rodków linii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 — 2013:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cen ę netto

zł,

słownie złotych•
Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT

% w kwocie

Cena przedmiotu zamówienia brutto wyniesie

zł,
zł,

słownie złotych:

1. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest cen ą obejmuj ącą wszystkie koszty.
2. Oświadczamy, że zapoznali śmy si ę z wytycznymi dla beneficjentów RPO WM w zakresie
wypełniania obowi ą zków informacyjno—promocyjnych — zawartych w dokumentach wymienionych i
dostę pnych na stronie internetowej RPO WM pod adresem: http://www.mazowia.eu .
3. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie — do dnia
r.
4. Nazwisko i stanowisko s łuż bowe osoby upowa żnionej przez Wykonawc ę do kontaktów z
Zamawiaj ącym:
faks.
, dnia

r.

(podpis wykonawcy)

