ZAPYTANIE OFERTOWE
Dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro
dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających
azbest z terenu Miasta Żory” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA V OCHRONA
ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, DZIAŁANIE 5.2
Gospodarka odpadami PODDZIAŁANIE 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu
Zachodniego (typ 2. projektu Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających
azbest)
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zapytania jest usługa zaprojektowania, wykonania i dostawy 1 sztuki
jednostronnej tablicy informacyjnej:
a.
Wymiary 80x120 cm
b.
Forma: tablica
c.
Materiał: dibond lub pleksi
d.
Wzór tablicy z zestawieniem znaków powinien być zgodny z Zasadami promocji
i oznakowania projektów (dla umów zawartych od 2018 r.) dostępnymi na stronie:
https://rpo.slaskie.pl
Wzór tablicy dołączono do niniejszego zapytania.
Tablica powinna zawierać następujące informacje:
Tytuł projektu: „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu
Miasta Żory”
Cel projektu: Zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych
i niebezpiecznych (azbest).
Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Żory
2) Nadruk w pełnym kolorze.
3) Sposób montażu tablicy: do zamocowania na ścianie.
4) Projekt graficzny tablicy informacyjnej należy wykonać wg powyższych zaleceń, a po
jego formalnej akceptacji przez zamawiającego, wykonać i dostarczyć
zaprojektowaną tablicę.
2.

Termin realizacji:
Przedmiot realizacji zamówienia, określony w pkt 1. powinien być zrealizowany
do 22.02.2019r.
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3.

Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie
zamawiającego – Urzędzie Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, pokój 413,
telefonicznie pod numerem tel.: (32) 43 48 243.
Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Edyta Witoszek-Kozimor tel. (32)
43 48 243, e-mail: is@um.zory.pl

4.

Opis wymagań stawianych wykonawcy:
W postępowaniu publicznym mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują
odpowiednim doświadczeniem i technologią umożliwiającą realizację zamówienia
określonego w pkt 1. Warunek ten zamawiający uzna za spełniony na podstawie
oświadczenia wykonawcy.

5.

Rozliczenie przedmiotu zamówienia:
Zapłata wynagrodzenia za usługę będzie dokonana przelewem bankowym z rachunku
zamawiającego na rachunek wykonawcy na podstawie faktury wystawionej na: Gminę
Miejską Żory, siedziba: al. Wojska Polskiego 25, NIP: 651 170 63 71, po zrealizowaniu
zlecenia, w terminie 14 dni od daty doręczania faktury.
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanej usługi.
Zlecenie zostanie zawarte zgodnie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

6.

Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
1) Cena – 100%,
2) Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
3) Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia.

7.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy przesłać mailem na adres: is@um.zory.pl w terminie do dnia
08.02.2019r.

8.

Wymogi co do przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym będącym załącznikiem
do niniejszego zapytania.
2) O wynikach rozeznania zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów zaproszonych
do składania ofert. Termin zlecenia zostanie wyznaczony przez zamawiającego
w informacji skierowanej do wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia.

9.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 1 – wzór tablicy
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Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
na usługę zaprojektowania, wykonania i dostawy 1 sztuki jednostronnej tablicy informacyjnej
dla projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory”
w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 5.2 Gospodarka odpadami poddziałanie 5.2.2
Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego
Typ projektu 2. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
(GRANTY).
Dane dotyczące Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………
(adres siedziby Wykonawcy)

NIP……………………………………………..
nr tel…………………………………………. e-mail: ……………………………………..
Zakres usługi

Lp.

1.
2

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 1
sztuki jednostronnej tablicy informacyjnej
dla projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest z terenu Miasta Żory”
w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 5.2
Gospodarka odpadami poddziałanie 5.2.2
Gospodarka odpadami RIT Subregionu
Zachodniego
Typ projektu 2. Kompleksowe
unieszkodliwianie odpadów zawierających
azbest (GRANTY).

Cena
netto
w PLN

VAT

Cena brutto
w PLN
(cyfrowo i słownie)

Materiał: dibond 3mm
Materiał: pleksi 5mm

Oświadczam, że:
a) zapoznałem/zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym,
b) otrzymałem/otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,
c) posiadam(-y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
d) posiadam(-y) niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję/(-emy) osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
e) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
f) znajduję (-emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
g) pozostaję/(-emy) związany/(-i) niniejszą ofertą przez okres 21 dni od dnia jej złożenia.

…………………………………………

……………………………

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy)

(data)
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Wzór tablicy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
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