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Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego 

Bk.XII.042.1.1.2014

Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  zapytań  ofertowych  w związku  z  wartością  zamówienia
nie przekraczającego równowartości 30 000 euro. Podstawa prawna: 
- art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.  
907 z późn. zm.).
- Zarządzenie Nr Or I 0151/183/09 Burmistrza Byczyny z dnia 31.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania w Urzędzie Miejskim w Byczynie zamówień publicznych na dostawy, usługi
i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro netto. 

1. Zamawiający: 
Gmina Byczyna, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia: 
I. Wykonanie zamówienia:

a) jednostronnej tablicy  informacyjnej – 1 szt. o wymiarach 150cm x 200 cm 
b) jednostronnych tablic pamiątkowych – 9 szt. o wymiarach 80cm x 100 cm 

II. Zakres zamówienia obejmuje:
a) zaprojektowanie tablic wymienionych w pkt 2 ust. 1 poz. a i b wg poniższych zaleceń

–  zgodnie  z  wytycznymi   dla  Beneficjentów  RPO  WO  w  zakresie  wypełniania
obowiązków informacyjno – promocyjnych,

b) wykonanie zaprojektowanych tablic  wymienionych w pkt 2 ust. 1 poz. a i b z płyty
dwuwarstwowej  aluminiowej  (dibond)  o  grubości  min  0,3cm,
wraz  z  zabezpieczeniem  przed  działaniem  czynników  zewnętrznych  –  po  jej
formalnej akceptacji przez Zamawiającego.

c) dostawa zaprojektowanych tablic do siedziby Beneficjenta.

Tablice wymienione w   pkt   2 ust. 1   poz  . a i b muszą zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

1. Emblemat Unii  Europejskiej spełniający wytyczne Komisji  Europejskiej oraz odniesienie
słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

2. Logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 –
2013  zgodnie  z  Księgą  Identyfikacji  Wizualnej  i  Wytycznymi  Ministra  Rozwoju
Regionalnego w zakresie informacji i promocji.

3. Herb  (logotyp)  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Opolskiego  przy  czym  w/w
logotypy  są  dostępne  na  stronie  internetowej  RPO  WO  pod  adresem:
www.rpo.opolskie.pl.

4. Hasło promocyjne dla RPO WO: Inwestujemy w Twoją przyszłość.
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5. Informacja o współdziałaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj.
„Projekt  współfinansowany przez  Unię  Europejską  z  Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  dla  Województwa
Opolskiego na lata 2007 – 2013”.

6. Nazwa projektu.
7. Herb Beneficjenta.
8. Nazwę Beneficjenta.

Przedmiot  zamówienia  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  wymaganiami  dotyczącymi  znaków
graficznych zawartych  w Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom III  – Realizacja
i  rozliczenie  projektów  w ramach  RPO WO 2007-2013,  Wersja  nr  20,  lipiec  2014,  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  można  pozbawiać  znaków  graficznych  jakichkolwiek  elementów  składowych  w  wersji
podstawowej, stosować innych kolorów czcionek i używać skrótów UE, EFRR, NSS i RPO WO.

Tablice   wymienione w pkt 2 ust. 1 poz. a i b muszą posiadać układ określony w załączniku nr 3 do
zapytania ofertowego

3. Opis sposobu obliczania ceny:
Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację
całego  przedmiotu  zamówienia.  Obliczona  cena  musi  być  wyrażona  w  PLN   cyfrowo  i  słownie
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

4. Termin wykonania zamówienia:
do 10.11.2014r.

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie (pok. 19), lub przesyłką pocztową na adres
Gmina Byczyna,  ul.  Rynek 1,  46-220 Byczyna.  Dokumenty należy przesyłać w zaklejonej  kopercie
z  dopiskiem  „Wykonanie  tablicy  informacyjnej  oraz  tablic  pamiątkowych  –  Byczyński  Inkubator
Przedsiębiorczości  w Polanowicach” w terminie  do dnia:  do dnia  30.10.2014r.  do godziny  15:00.
Za termin złożenia oferty uważa się dzień jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego. Oferta
musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy. Musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione
bądź upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

6. Złożona oferta powinna obejmować:
a) Szczegółową kalkulację ceny obejmującą koszt: projektu tablic, ich wykonania, transportu, 
- wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
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b)  Dane  techniczne  dotyczące  proponowanych  materiałów,  z  których  miałaby  zostać
wykonane tablice. 
c) Projekt tablic w formie papierowej lub elektronicznej.

7. Kryterium wyboru oferty: 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :

Cena oferty:   cena ofertowa brutto – 100%

najniższa zaoferowana cena ( brutto)

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

cena w badanej ofercie ( brutto) 

8. Warunki płatności:
Za pomocą przelewu w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia rachunku do siedziby Zamawiającego
po wcześniejszym protokolarnym przekazaniu przedmiotu Zamówienia.

9. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  postępowania  bez  podania  przyczyn,
w szczególności w przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o zbyt niskiej jakości.
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.

10. Dodatkowych informacji udziela Pan Łukasz Goliński tel. 77 413 41 50 wew. 27
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