
 

 

 
 
 
 
 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY 
 

na wykonanie: tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.:  
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno I etap, zlewnia Libiszów” 

 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 
 

I. Opis sposobu przygotowania oferty: 
Oferta powinna byd złożona na załączonym druku, w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścid 
nazwę  oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na wykonanie 
 tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów”, na załączonym druku. 
Oferta powinna zostad napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna 
obejmowad całośd zamówienia określonego przez Zamawiającego. 

II. Opis przedmiotu zamówienia:   
a) Zakres: 

 Wykonanie (opracowanie projektu graficznego, korekta, wykonanie, transport i montaż) 4 
tablic pamiątkowych, jednostronnych nie mniejszych niż: szerokośd 90 cm x wysokośd 70 cm z 
zachowaniem proporcji długości boków, przy czym trzy z nich wykonane z blachy montowane 
będą na stelażach, zaś jedna z nich mosiężna – na budynku oczyszczalni ścieków w terminie 
14 dni od daty podpisania umowy z Zamawiającym; 

 Powyższe tablice pamiątkowe należy wykonad w oparciu o „Zasady promocji projektów dla 
beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-
2013”, wersja z 5 czerwca 2012 r., dostępne na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl. 
Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania zawartych w przywołanych „Zasadach 
promocji….” wymagao dotyczących znaków graficznych i kolorów; 

b) Specyfikacja tablic informacyjnych: 
 Tablice pamiątkowe według wzoru dołączonego do niniejszego zaproszenia (załącznik Nr 3),  

a opisane poniżej: 
a) specyfikacja 3 tablic pamiątkowych: materiał - blacha aluminiowa lub blacha stalowa 
zabezpieczona przeciwkorozyjnie (np. ocynkowana); grafika - folią; kolor tła – biały; nadruk – 
wielokolorowy techniką wykonania zapewniającą trwałośd nadruku minimum 60 miesięcy, 
zabezpieczony powłoką UV, elementy graficzne na całości tablicy; rama/stelaż – konstrukcja 
bezpiecznie umocowana w gruncie z dwoma punktami podparcia; 
b) specyfikacja 1 tablicy pamiątkowej: materiał: mosiądz; grafika: grawerowana malowana na 
czarno;  

 treśd nadruku: nr i tytuł projektu, całkowita wartośd projektu, kwota dofinansowania  
z EFRR, nazwa beneficjenta oraz hasło Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego; 
logotyp Unii Europejskiej, logotyp Programu Regionalnego, logotyp Województwa Łódzkiego, 
opis treści: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego; 

  Gwarancja na wykonane tablic pamiątkowych 5 lata od daty montażu. 
 Transport i montaż tablic pamiątkowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

c) Obowiązki Wykonawcy: 
 Wykonad projekt tablic pamiątkowych w formacie „PDF” lub „Word” i przesład  

w pliku elektronicznym do Zamawiającego celem akceptacji; monika.jetz@um.opoczno.pl 
III. Koszty związane z transportem na miejsce i montażem ponosi Wykonawca.  

http://www.rpo.lodzkie.pl/


 

 

IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami: 
Cena, kryterium wagowe: 100% 

V. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyd do niej następujące dokumenty: 
1. Listę wykonanych tablic pamiątkowych w ciągu ostatnich 5-ciu lat (minimum 1 poz. na liście). 

VI. Opis sposobu obliczania ceny: 
W cenę oferty należy wliczyd wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany 
do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia 
powiększonej o obowiązujący podatek VAT. 

VII. Cena podana  przez Wykonawcę za  świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną  obowiązuje 
przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. 
(podad klauzulę/ sposób waloryzacji świadczenia). 

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Ofertę  należy złożyd  w terminie do dnia: 9.01.2013 r. do godz. 11

00
 w siedzibie Zamawiającego ul. 

Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, pok. nr 8 (I piętro, sekretariat), w zamkniętej kopercie  opisanej 
zgodnie ze wskazówkami z pkt. I. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie  terminu na 
składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. 
Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzid zmiany lub wycofad 
złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

IX. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: 
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi 9.01.2013 r. o godz. 11

30 
w siedzibie Zamawiającego 

ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, budynek B, pok. B2. 
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcą  jest/są: Monika Jetz, tel. 44/736-31-28. 

X. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 
W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia  przez Zamawiającego  o wyborze oferty Wykonawca,  
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania 
umowy.  
 
 

 
 
 
      28.12.2012r.  …………………………………….. 

       (data, podpis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy (załącznik Nr 1). 
2. Projekt umowy. (Załącznik Nr 2). 
3. Wzór tablicy (Załącznik Nr 3). 
4. Lista wykonanych tablic pamiątkowych w ciągu ostatnich 5-ciu lat (Załącznik Nr 4). 
5. Szkic tablicy pamiątkowej (Załącznik Nr 5). 


