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ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZN EGO 

WARTO ŚCI SZACUNKOWEJ PONI ŻEJ 14 000 EURO 
 

Dostawa tablic informacyjnych i pamiątkowych dla projektu pn. „Odnowa 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów ” 

 
1.    Zamawiający:  

Gmina Żarów  
Ul. Zamkowa 2 
58-130 Żarów  
Telefon – centrala/ fax : (0 74) 85 80  591 
Email: burmistrz@um.zarow.pl 
 

2.    Tytuł projektu:   
„Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów”  
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  9.2 ,,Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 
tysięcy mieszkańców”. 

 
3.    Opis przedmiotu zamówienia 
Zakres zamówienia obejmuje:  
 

1. Tablice informacyjne: 
− zaprojektowanie 17 tablic informacyjnych z tworzywa sztucznego, zgodnie z wytycznymi dla 
beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych,  
- tablice informacyjne powinny być wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach 70 cm wys. x 90 cm 
szer., z nieścieralnym nadrukiem w pełnym kolorze zgodne ze wzorem przesłanym do wykonawcy przy 
zleceniu, 
− wykonanie 17 zaprojektowanych tablic informacyjnych, 
− dostawę 17 zmontowanych tablic, do siedziby Zamawiającego. 
 

2. Tablice pamiątkowe: 
− zaprojektowanie 17 tablic pamiątkowych, zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w zakresie wypełniania obowiązków 
informacyjno-promocyjnych,  
- tablice pamiątkowe powinny być wykonane z materiałów trwałych materiałów odpornych na warunki 
atmosferyczne. Okres  gwarancji jest równy okresowi trwałości projektu tj 5 lat o wymiarach 70 cm wys. 
x 90 cm szer., z nieścieralnym nadrukiem w pełnym kolorze zgodne ze wzorem przesłanym do 
wykonawcy przy zleceniu, tablica mocowana na kołkach dystansowych, 
− wykonanie 17 zaprojektowanych tablic informacyjnych,  
− dostawę 17 zmontowanych tablic, do siedziby Zamawiającego. 

    
Tablica informacyjna musi posiadać  układ i strukturę powierzchniową -  według załącznika nr 2 

 
Tablica pamiątkowa musi posiadać  układ i strukturę powierzchniową - według załącznika nr 3 
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Wszystkie zasady dotyczące zasad wizualizacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu  

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pod adresem:  http://www.rpo.dolnyslask.pl/           
w zakładce informacja i promocja.  
 
Uwaga  - wymiary tablicy zgodnie z w/w zapisami określającymi przedmiot zamówienia. 
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. 
Szczegółowa treść napisów na tablicy zostanie przekazana przy zlecaniu wykonania w/w tablic. 
 

 
4.    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 następujący sposób:  

%100010* ∗= pkt
badanejofertycena

najnizszacena
Kc

 

 
5. Opis sposobu obliczania ceny:  

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania 
przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania, transportu. 

 
2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej  

do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich. 
 
6.    Termin wykonania zamówienia:  
Zamówienie należy zrealizować w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zlecenia. 

  
7.    Miejsce wykonania zamówienia: 
Dostawa do siedziby Zamawiającego: Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów   
 
8.    Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami: 
Ofertę  należy: 
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem załącznika nr 1 (formularz ofertowy), 
(osobiście, pisemnie – listem, faxem) w siedzibie Zamawiającego, do dnia 05.11. 2012r  

 
9. Rozstrzygnięcie postępowania: 
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców 

zamieszczając informację na stronie internetowej www.um.zarow.pl  i w siedzibie Zamawiającego na 
tablicy ogłoszeń. 
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Spis załączników: 
1. Formularz oferty 
2. Graficzne przedstawienie tablicy informacyjnej 
3. Graficzne przedstawienie tablicy pamiątkowej 


