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ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartoś ci szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro

I.

ZAMAWIAJĄCY

Kędzierzyn-Koźle

Gmina
Urząd

Miasta

Kędzierzyn-Koźle

ul. Piramowicza 32
47-200

Kę dzie rzyn -Koźle

NIP: 749-20-55-601

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie i montaż tablicy informacyjn ej.
Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie tablicy informacyjnej wraz z

montażem

na terenie przebudowywanego kompleksu

rekreacyjno - sportowego AZOTOR, przy ul. Mostowej 1 w Kędzierzynie-Koźlu, przy czym
dokładna

lokalizacja zostanie wska zana w dniu wystawienia zlecenia

Specyfi kacja:
Tablica z blachy stalowej o grubości 1,25 mm podwójnie zginanej na brzegach, o wymiarach 800
mm x 1200 mm. Cześć informacyjna tablic wykonana na folii.
Montowana na konstrukcji noś n ej za pomocą śrub M6X60 ze stali nierdzewnej oraz poprzez ,
elementy dystansowe 02.0 z otworem w

środku

dla swobodnego przeprowadzenia

ś ruby

M6.

Rama kształtu prostokątnego z profilów zamkniętych 2.0x20 mm ze stali.
Konstrukcja nośna tablicy to spawa na rama z zamkniętych profili, okrągłych 0 42mm ze stali
wysokości 2762 mm (1842 mm ponad poziom terenu, 90 cm poniżej poziomu) O sze rokości 1324

mm z uszkami do zamocowania ramy tablicy.
Całość

ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze czarny mat.

Posadowinie ramy w betonowych stopach o wymiarach szer. 30 cm, dl. 30 cm, wys. 60 cm. Stopy
fundamentowe należy posadowić na głębokości 100 cm poniżej poziomu terenu, na podsypce
piaskowej o grubości 10 cm po zagęs zcze niu.
Treść tablicy winna być zgodna z załączonym wzorem (załącznik nr 1) oraz wytycznymi
Podręcznika

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2.014-2020 w zakresie

informacji i promocji (załącznik nr 2.) .

III.

KRYTERIA ORAZ TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Kryteria oceny ofert:
Cena:80%
Termin wykonania: 20 %
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Maksymalnie do 27 grudnia 2017 r.
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Projekt ws półfinansowany przez Unię Europejską ze środkó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ram?lch Regionalnego Pro gramu Operacyjnego WOjewództwa Opolskiego 2014-2020
Nr umowy: RPOP .10.02.00-16-0003/17-00

IV.

SPOSÓB OBLICZANIA q:NY
Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium cena, liczona będzie wg poniższego wzoru :
najtańsza

•

cena brutto! badana cena brutto x 100 pkt. x 80%

Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium termin wykonania liczona będzie wg poniższego
wzoru:
najkrótszy termin wykonania! badany termin wykonania x 100 pkt. x 20%
Cena brutto oferty jest zryczałtowaną ceną, brutto zawierającą wszystkie koszty wykonania
pełnego

zakresu niniejszego przedmiotu zamówienia. Przez cały okres realizacji nie będzie

podlegała

zmianom ani korektom.

Ceny oferty podane będą przez wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w polskich
złotych .

Oferta powinna

zawierać cenę

brutto zamówienia oraz termin wykonania zamówienia

(ilość

dni kalendarzowych, liczonych od dnia wystawienia zlecenia).
V.

MIEJSCE ORAZ.TERMIN

SKŁADANIA

Oferty w postaci pisemnej w

OFERT.

języku

polskim

należy

przesyłać

za

pośrednictwem

elektronicznej, na adres e-mail : promocja@kedzierzynkozle.pl. do dnia 18.12.2017 r.,

poczty

wp i sując

w tytule: " Wykonanie tablicy - KKCA " .
Informacja o wyborze oferenta zamieszczona zostanie na www.kedzierzynkozle.pl.
VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający

1.

Wystąpiła

zastrzega

unieważnienie postępowania

istotna zmiana

w przypadkach, gdy:

okoliczności powodująca, że

udzielenie zamówienia nie

leży

interesie Gminy.
2. Nie

wpłynie żadna

oferta.

3. Cena naj korzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe

Zamawiającego.

4. Nie wpłynie żadna ważna oferta .
Zamawiający

dopuszcza negocjacje cenowe z oferentami, którzy złożyli oferty w terminie.

Oferent w zapytaniu

może złożyć

tylko jedną ofertę. Kolejne

zostaną

odrzucone.
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