
GMINA OPOCZNO
ul. Staromiejska 6,26-300 Opoczno
\el. (0-44) 7363100, fax (0-44) 7363111

NIP: 768-)7)-75-75
Załqcznik nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień
o wartości nieprzekraczajqcej
wyrażonej w złotych równowartości
kwoty J 4 000 euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania: na dostawę i montaż tablic dydaktycznych, stelaży, zadaszenia i

punktów podparcia na potrzeby projektu pn. "Zagospodarowanie terenu polegające na
utworzeniu ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Nr 5 w Opocznie".

I. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę
oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na realizację
zadania: "Dostawa i montaż tablic dydaktycznych i stelaży na potrzeby projektu z
edukacji ekologicznej".
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta
powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż tablic dydaktycznych na potrzeby
projektu pn. "Zagospodarowanie terenu polegające na utworzeniu ogródka
dydaktycznego przy Przedszkolu Nr 5 w Opocznie":

I. Dostawa i montaż stelaży do tablic dydaktycznych - 2 szt.
Parametry techniczne:

oprawa do tablic wykonana z drzewa iglastego (żerdzie toczone) o wym. wewnątrz
100 cm x 80 cm;
daszek dwuspadowy owym. 120 cm x 40 cm x 40 cm zamontowany w sposób
zapewniający pełny dostęp do tablicy;
słupy podporowe o średnicy 12 cm (+/- 2 cm) - 2 szt;
poprzeczka;
odbojniki - 2 szt;
metalowe kotwy do mocowania w podłożu - 2 szt.
wygląd ogólny tablicy w załączniku nr l do niniejszego zapytania.

II. Tablice dydaktyczne - 2 szt.
Parametry techniczne:
- wym. szer. 100 cm x wys. 75 cm,
- jednostronnie drukowane w pełnym kolorze,
- odporne na warunki atmosferyczne,
- zabezpieczone laminatem antygrafitii i UV.
- nośnik główny blacha ocynkowana,
- ilustrowane,

l) Tablica dydaktyczna podzielona na połowy zawierająca podstawowe informacje o
porach roku wiosna i lato, ich charakterystykę i opis.
Dane do zamieszczenia na jednej połowie tablicy:
a) Pierwsze kwiaty wiosny, zwiastuny wiosny (ilustracje i charakterystyka).
b) Zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną (pierwsze pąki na drzewach, budzące

się zwierzęta, przylatujące ptaki).



Dane do zamieszczenia na drugiej połowie tablicy:
a) Owady w ogrodzie (pszczoły, motyle, biedronki. mrówki) ilustracje i krótka

charakterystyka.
b) Zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla lata (burze, wyładowania

atmosferyczne, tęcza) ilustracje i krótka charakterystyka.

2) Tablica dydaktyczna podzielona na połowy zawierająca podstawowe informacje o
porach roku jesieni i zimy, ich charakterystykę i opis.
Dane do zamieszczenia na jednej połowie tablicy:
a) Pierwsze zwiastuny jesieni (liście zmieniające kolor, zwierzęta przygotowujące się do

zimy) ilustracje i krótka charakterystyka.

Na drugiej połowie tablicy znajdować się będą następujące informacje:
a) Zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy (śnieg, lód, szron na drzewach)

ilustracje.
b) Dokarmianie zwierząt leśnych i ptaków zimą (ilustracje).

Dodatkowo na tablicach należy umieścić informację o współfinansowaniu zadania ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
poniższej treści oraz logo Funduszu i herb Gminy Opoczno:
Utworzenie ogródka dydaktycznego "OGRÓD W CZTERECH ODSŁONACH" przy Przedszkolu Nr
5 w Opocznie. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi".

Zamówienie obejmuje opracowanie merytoryczne informacji zawartych na tablicach,
wykonanie projektu graficznego, wykonanie tablic, dostawę i montaż przedmiotu
zamówienia do: Przedszkola Nr 5 w Opocznie, ul. Partyzantów 36.

1. Dodatkowe wymagania:
1) Na podstawie opisu tablic Wykonawca opracuje projekt graficzny tablic i zawartość

merytoryczną i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, w formacie PDF, za
pomocą poczty elektronicznej, w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Zamawiający
zatwierdzi projekt graficzny w ciągu 3 dni od dnia dostarczenia projektu.

2) W przypadku uwag Zamawiającego do przedstawionego projektu Wykonawca
uwzględni uwagi i przedłoży nowy projekt graficzny w ciągu 5 dni od ich otrzymania.
Poprawiony projekt Zamawiający zatwierdzi w ciągu 3 dni chyba, że zajdzie
konieczność zgłoszenia kolejnych uwag.

3) Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi. co najmniej 1 rok od terminu wykonania
zamówienia.

4) Termin realizacji zamówienia: 30 sierpnia 2013 r. - wymagany.

3) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami:
Najniższa cena, kryterium wagowe: 100%

4) Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące
dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowy.
2. Parafowany egzemplarz projektu umowy.

5) Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do pOdania ceny netto usługi będącej przedmiotem
zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

6) Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres
obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.



7) Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 28 czerwca 2013 r. do godz. 12:00 w siedzibie
Zamawiającego ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, sekretariat Urzędu Miejskiego, w
zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. I. Oferta otrzymana przez
Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania
Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko
jedną ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie
ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

8) Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi 28 czerwca 2013 r. godz. 12:30 w
siedzibie Zamawiającego ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, pok. B2. Osobą uprawnioną
do kontaktów z Wykonawcą jest Pani Magdalena Jarzębowska, tel. 44 736-31-27.

9) Informacje dotyczqce zawarcia umowy:
W terminie do 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest
zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swojej treści wszystkie
elementy oferty Wykonawcy. c;.'

Załgczniki:
l. Formularzofertowy.
2. Projekt umowy.
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