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dnia 14.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30000 Euro
I.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina

Kędzierzyn-Koźle

Urząd

Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykononie i montoż toblic informocyjnej i pamiątkowej zamontowanych na konstrukcji
połączonej trwale z gruntem za pomocą stopy fundamentowej betonowej.
Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia:

Tablica informacyjna
Tablica z blachy stalowej o g rubości 1,25 mm podwójnie zginanej na brzegach, o wymiarach 420
mm x 297 mm. Cześć informacyjna tablic wykonana na folii .
Montowane na konstrukcji nośnej za pomocą śrub M6X60 ze stali nierdzewnej oraz poprzez
elementy dystansowe 020 z otworem w środku dla swobodnego przeprowadzenia śruby M6.
Rama kształtu prostokątnego o
20x20 mm z blachy stalowej.

wysokości

297 mm o szerokości 420 mm z profilów

zamkniętych

Na lico tablicy naklejona naklejka z drukiem solwentowym w pełnym kolorze, zabezpieczona
laminatem. Nadruk na tablicy obejmujący elementy graficzne i tekstowe. Litery w kolorze
czarnym, znaki, loga i emblematy wielokolorowe.
Tablica winna być zamontowana przy ul. Kłodni ckiej w Kędzierzynie-Koźlu. Szczegółowe miejsce
zostanie wskazane po wykonaniu t ab licy.
Treść

tablicy w inna być zgodna z załączony m wzo rem (załącz nik nr 1) oraz wytycznymi
Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie
informacji
i promo'cji (załącznik nr 2).

Tablica

pamiątkowa

Tablica z blachy stali nierdzewnej o grubości 1,25 mm podwój nie zginanej na brzegach, o
wymiarach 420 mm x 297 mm. Cze ść informacyjna tablic wyko nana na folii.
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Montowane na konstrukcji nośnej, na której będzie zamontowana tab lica informacyjna' za
pomocą śrub M6X60 ze stali nierdzewnej oraz poprzez elementy dystansowe i1l20 z otworem w
środku dla swobodnego przeprowadzenia śruby M6.
Rama kształtu prostokątnego o wysokości 297 mm o
20x20 mm z blachy stali nierdzewnej.

szerokości

420 mm z profilów

zamkniętych

Na lico tablicy naklejona naklejka z drukiem solwentowym w pełnym kolorze, zabezpieczona
laminatem. Nadruk na tablicy obejmujący elementy grąficzne i tekstowe. Litery w kolorze
czarnym, znaki, loga i emblematy wielokolorowe.
Konstrukcja

nośna

Konstrukcja nośna tablic to spawana rama z zamkniętych profili, zamkniętych 20x30 ze stali
nierdzewnej wysokości 2762 mm (1319 mm ponad poziom terenu, 90 cm poniżej poziomu) o
szerokości

500 mm z uszkami do zamocowania ramy tablic.

Posadowienie
Posadowinie ramy w betonowych stopach o wymiarach szer. 30 cm,

dł.

30 cm, wys. 60 cm. Stopy

fundamentowe należy posadowić na głębokości 100 cm poniżej poziomu terenu, na podsypce
piaskowej o grubości 10 cm po

zagęszczeniu.

Tablica winna być zamontowana przy ul. Kłodnickiej w Kędzierzynie-Koźlu . Szczegółowe miejsce
zostanie wskazane po wykonaniu tablicy.
Treść

tablicy winna być zgodna z załączonym wzorem (załącznik nr 1) oraz wytycznymi
Podręcznika wn ioskodawcy i beneficjenta 'programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji (załącznik nr 2).

lU.

KRYTERIA ORAZ TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Kryteria oceny ofert:
Cena: 80%
Termin wykonania: 20 %

Termin wykonan.ia przedmiotu zamówienia:
Tablica informacyjna wraz z konstrukcją nośną i posadowieniem do Z8 maja 2018 r.
Tablica pamiątkowa lipiec/sierpień 2018 r.
IV.

SPOSÓB OBLICZANIA CENY
Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium cena, liczona będzie wg
najtańsza cena brutto / badana cena brutto x 100 pkt. x 80%
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ilość

Maksymalna
wzoru:

punktów w ramach kryterium termin wykonania liczona

będzie

wg

poniższego

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 wyko nawcę 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 OFERT.
Oferty w postaci pisemnej w języku polskim należy przesyłać za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na adres e-mail:
promocja@ kedzierzynkozle .pl ma il to : teresa.g l uszek@kedzierżynkoz l e . pl. do dnia 17.05.2018 r.,
do godziny 15.00, wpisując w tytule: "Wykonanie tablicy informacyjnej· Port w Kaź/u".

VI . . POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania w przypadkach, gdy:
1. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powoduj ąca, że udzielenie zamówienia nie leży
w 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 .

Zatwierdzam:

Kierow~ik BJura
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(data i podpis osoby upoważnion ej
do reprezentowania Zamawiającego)
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