ZAPYTANIE OFERTOWE
na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn.
„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Szkołę Podstawową i Gimnazjum
Katolickie przy ul. Szewczenki 1 w Legnicy”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa nr 7
Infrastruktura edukacyjna, Działanie nr 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną,
podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie nr 1.OSI-7.1.1 Inwestycje w edukację
przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne.
1. Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rodziny
ul. Słubicka 6/8,
59-220 Legnica
tel. 604 545 696, e-mail: b.krylowski@wp.pl
adres strony internetowej: www.swrodzina.legnica.pl
NIP 6911809117, REGON 390493983
2. Przedmiot i opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy
informacyjnej dla projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Szkołę
Podstawową i Gimnazjum Katolickie przy ul. Szewczenki 1 w Legnicy”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Zaprojektowanie:
a) tablicy informacyjnej zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz
instrukcjami i wskazówkami zawartymi w Załączniku nr 13 do umowy
o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Obowiązki informacyjne beneficjenta,
stanowiącymi załączniki nr 3 i 4 do niniejszego Zapytania,
b) konstrukcji i słupków mocujących,
Ostateczny projekt graficzny tablicy oraz konstrukcji i słupków mocujących zostanie
przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu do zatwierdzenia w plikach pozwalających na
ich bezpośrednie wykorzystanie oraz ewentualną edycję (nośnik elektroniczny).
2) wykonanie:
a) jednostronnej tablicy informacyjnej:
- materiał: dibond 3 mm,
- wymiary 80 cm (wys.) x 120 cm (szer.),
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b) konstrukcji wraz ze słupkami mocującymi, przeznaczonymi do umieszczenia
w gruncie, w sposób zapewniający stabilność konstrukcji.
3) dostawę i montaż tablicy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Tablica informacyjna musi zawierać:
a) nazwę Beneficjenta,
b) tytuł Projektu,
c) cel Projektu,
d) zestaw logo - znak Funduszy Europejskich (złożony z symbolu graficznego, nazwy
Fundusze Europejskie oraz nazwy programu –Program Regionalny), znak Unii
Europejskiej (złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszuEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oraz herb województwa dolnośląskiego
z napisem Dolny Śląsk, które są zamieszczone na stronie internetowej
www.rpo.dolnyslask.pl
e) adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
Napisy na tablicy powinny być wykonane w sposób czytelny. Kolor tablicy powinien
kontrastować z napisami w celu zachowania czytelności. Nie można stosować agresywnych
kolorów tła dla tablicy.
3. Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 15 września 2017 roku.
wykonania zamówienia
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszego Zapytania.
2) W ofercie należy podać cenę w złotych polskich, wyliczonej do dwóch miejsc po
przecinku, zawierającą wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
3) Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby)
uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
5. Miejsce, sposób, termin składania ofert:
1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Plebania Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Świętej Rodziny w Legnicy, ul. Słubicka 6/8 lub na adres
elektroniczny: e-mail: b.krylowski@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31 sierpnia 2017 roku do godz. 13:00.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
swoją ofertę.
6. Kryteria oceny ofert:
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny
ofert:
Kryterium: cena – waga 100%
2) Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium
oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w nastepujący sposób:
Cena najniższa
Cena = --------------------------- x 100
Cena badana
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7. Zawarcie umowy:
Zamawiający zawrze umowę, według wzoru zawartego w załączniku nr 2 z Wykonawcą,
który złożył najkorzystniejszą ofertę.
8. Rozstrzygnięcie postępowania:
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie
Wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej www.swrodzina.legnica.pl
9. Dane osoby do kontaktu:
Anna Dubińska tel 76 724 41 63
Roman Sakowski tel. 76 724 41 63
e-mail: ue@diecezja.legnica.pl

Legnica, dnia 23 sierpnia 2017r.

Pliki do pobrania:
1. Zał. Nr 1 - Wzór oferty
2. Zał. Nr 2 - Wzór umowy
3. Zał. Nr 3 - Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
w zakresie informacji i promocji
4. Zał. Nr 4 - Załącznik nr 13 do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Obowiązki informacyjne
beneficjenta
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