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OFERTA NA WYKONANIE 2 TABLIC INFORMACYJNYCH 
w ramach zadania  

„Kompleksowa termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej w Gminie Byczyna” 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją 

przyszłość”działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii. 
 
1. Zamawiaj ący: Gmina Byczyna, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna. 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia:  
Projekt, wykonanie i montaŜ 2 tablic, informacyjnych montowanych na zewnątrz budynku przy głównym 
wejściu:  
– materiał: płyta dwuwarstwowa aluminiowa - dibond;  
– specyfika druku: druk wielkoformatowy zabezpieczony laminatem z filtrem UV;  
– tablica mocowana śrubami na kołkach do ściany;  
– wymiary: 70 cm wys. X 90 cm szer.;  
– grubość: min. 0,3 cm;  
– kolorystyka: full color;  
 
2.Tablica informacyjna powinna zawierać ( wzór tablicy informacyjnej – załącznik nr 2); 
a) zestawienie wymaganych znaków graficznych: 

• znak graficzny z logotypem Narodowej Strategii Spójności; 
• emblemat Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 
• herb województwa opolskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego; 
• hasło programu: „Inwestujemy w Twoją przyszłość”; 
• nazwę inwestycji: „Kompleksowa termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej w Gminie Byczyna” 
• nazwę Beneficjenta: Gmina Byczyna; 
• informacje o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego o treści: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013; 

• herb Gminy Byczyna 
 
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi znaków graficznych 
zawartych Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w 
ramach RPO WO 2007-2013, Wersja nr 14, Sierpień 2011 r. dostępnego na stronie www.rpo.opolskie.pl 
oraz  dokumentach dotyczących promocji Programu RPO WO 2007-2013. 
 
Układ tablicy informacyjnej musi zawierać wszystkie wymagane elementy. Informacja o dofinansowaniu ze 
środków unijnych (znaki graficzne, informacja o współfinansowaniu oraz hasło promocyjne) powinna 
zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy. Hasło promocyjne oraz treść informacji o współfinansowaniu 
mogą być umieszczone w dowolnym miejscu tablicy, jednak poza ciągiem znaków graficznych. Napisy na 
tablicach informacyjnych powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały. 
 
Nie moŜna pozbawiać znaków graficznych jakichkolwiek elementów składowych w wersji podstawowej, 
stosować innych kolorów czcionek i uŜywać skrótów UE, EFRR, NSS i RPO WO. 
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Opis sposobu obliczania ceny: 
Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego 
przedmiotu zamówienia. Obliczona cena musi być wyraŜona w PLN  cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem 
naleŜnego podatku VAT.  
 
Termin wykonania zamówienia:  28.09.2011 r. 
 
Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
Ofertę naleŜy złoŜyć drogą elektroniczną na adres budownictwo3@byczyna.pl w temacie wiadomości wpisując 
„Wykonanie i montaŜ tablicy informacyjnej” lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie (pok. 19), lub 
przesyłką pocztową na adres Gmina Byczyna, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna. Dokumenty naleŜy przesyłać w zaklejonej 
kopercie z dopiskiem „Wykonanie i montaŜ tablicy informacyjnej” w terminie do dnia: 16.09.2011 r.  Za termin złoŜenia 
oferty uwaŜa się dzień jej faktycznego złoŜenia w siedzibie Zamawiającego. Oferta musi zawierać nazwę i adres 
wykonawcy. Musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upowaŜnione do występowania w imieniu 
wykonawcy. 
 
ZłoŜona oferta powinna obejmowa ć: 
a) szczegółową kalkulację ceny obejmująca koszt: projektu tablicy, jej wykonania transportu i montaŜu, wg załącznika nr 
1 do zapytania; 
b) dane techniczne dotyczące proponowanych materiałów, z których miałaby zostać wykonana tablica i sposób jej 
montaŜu, 
c) projekt tablicy w formie papierowej lub elektronicznej, 
 
Kryterium wyboru oferty:  
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert : 

Cena oferty:   cena ofertowa brutto – 100%       

  najniŜsza zaoferowana cena ( brutto) 

ilość punków  = ------------------------------------------------    x 100    

  cena w badanej ofercie ( brutto)  

 
Warunki płatno ści: 
 
Za pomocą przelewu w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia rachunku do siedziby Zamawiającego. 
 
Rozstrzygniecie post ępowania i zlecenie realizacji zamówienia: 
 
O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje oferentów biorących udział w postępowaniu na ich wniosek. 
 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o miejscu i terminie 
podpisania umowy. 
 
W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 
 
 
Dodatkowe informacje uzyska ć moŜna pod numerem telefonu: Aleksandra Skoczylas 774134 150 wew. 27 
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Załącznik nr 1  
…………………………………….      …………………………………….. 
 
 (Pieczęć wykonawcy)        (miejsce, data) 

 
 
 
 

O F E R T A  
 
 
Nazwa 
wykonawca............................................................................................................................................... 
Adres wykonawcy:............................................................................................................................................... 
Telefon ………………………………………. Fax …………………………………................................................... 

NIP …………………………………………… Regon ………………………...................................……………… 

Internet: http: ………………………………………. e-mail:……………..……@ …….......................……………. 

Numer rachunku bankowego: ……………………………………….……………..................……………………… 

składam niniejszą ofertę na wykonanie i montaŜ tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Kompleksowa 
termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej w Gminie Byczyna” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 
2007-2013 - zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia …………….2011 r. 
za cenę netto:..............................................zł, 
podatek VAT .............% tj. ..........................zł, 
tj. cena brutto...............................................zł, 
(słownie:....................................................................................................................................) 
 
 
 
 
…...............................................    .................................................................... 
 miejscowość i data     Pieczęć i podpis Wykonawcy 
      lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 
 
 

Przykładowy wzór tablicy informacyjnej  
 

 
 
 
 

Dokładna tre ść i rozmieszczenie elementów zostanie okre ślona przy podpisaniu 
umowy  


