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Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

RO-410.083/91/2012
Biatystok, + grudzieii 2012 r.

Zapytanie ofertowe

na wykonanie tablicy pamia_tkowej w ramach projektu ,,Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia
Politechniki Biatostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski
Wschodniej 2007-2013, Os Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Dziatanie: 1.1 Infrastruktura
uczelni, Nr projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-
008/09-00 z dnia 29 pazdziernika 2009

PostQpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych - warto&G
zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy).

1. Beneficjent (Zamawiaja_cy):

Politechnika Biatostocka
15-351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A
REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach PO RPW 2007 - 2013

,,Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biatostockiej" realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013

Os Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka
Dziatanie: 1.1 Infrastruktura uczelni
Nr projektu: POPW 1.1-18
Umowa o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:
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Przedmiot
zamowienia

llosc Wymiary Technologia wykonania Zakres zamowienia Uwagi

czesc

tablica

pamiajkowa

wewn^trzna

a) szt.1 70cm wys.

x 100cm

szer.

Tablica wykonana z

blachy ocynkowanej

zgodnie z wzorem tablicy

pamiajtkowej zawartym w

ZaJa_czniku nr 2.

- zaprojektowanie tablicy pamiajtkowej zgodnie z aktualnymi

zasadami promocji projektow dla beneficjentow Programu

Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej (zgodnie z

ZaJacznikiem nr 2)

Tablica pamiajkowa powinna

by6 wykonana z materialbw

trwalych i odpornych na

warunki atmosferyczne.

Tablica musi posiadad 4 otwory

w narozach tablicy, ktbre

pozwola, na zamocowanie jej na

Scianie przy pomocy wkr^tbw

Minimalna

kolorystyki 5 lat

trwatosc
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4. Opis sposobu obliczania ceny.

Cena oferty winna obejmowac wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamowienia.
Wykonawca zobowia_zany jest do podania catkowitej ceny zam6wienia, wyliczonej do dwoch miejsc po
przecinku.

5. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Beneficjent bedzie si? kierowat przy wyborze oferty:

Przy wyborze ofert Beneficjent b?dzie si? kierowal nast?puJ3cymi kryteriami:
1 kryterium: cena - waga 100%

6. Termin realizacji zamowienia:

14 dni od ztozenia zam6wienia przez Zamawiajajcego

7. Miejsce, sposob i termin sktadania ofert:

Oferty nalezy przestac w terminie do dnia 14 grudnia 2012 r. w zamkni?tej kopercie (zapiecz?towanej
w sposob gwarantujqcy zachowanie w poufnosci jej tresc oraz zabezpieczaja^cej jej nienaruszalnosc
na adres: Politechnika Biatostocka 15 - 351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A - Biuro ds. Rozwoju i
Programow Miqdzynarodowych z dopiskiem:

,,0ferfa na wykonanie tablicy pamiajtkowej w ramach projektu „ Centrum Nowoczesn&go Ksztatcenia
Politechniki Biatostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski
Wschodniej 2007-2013.

Oferty, ktore wptyna, do siedziby Politechniki Biatostockiej po wyznaczonym terminie sktedania ofert
beda_ odsytane bez otwierania. Nie dopuszcza si? sktedania ofert w wersji elektronicznej

8. Opis warunkow udziatu w postepowaniu:

Oferta musi byd podpisana przez osobe upowazniona, do reprezentowania firmy, zgodnie z forma^
reprezentacji oferenta okreslona^ w rejestrze handlowym lub innym dokumencie wlasciwym dla formy
organizacji firmy oferenta.

Oferta musi zawierac nastepujace dokumenty:
Ofert? cenowa^ - zal. nr 1

9. Rozstrzygniecie postf powania i zlecenie realizacji zamowienia

Post?powanie ofertowe zostanie rozstrzygni?te nie pbzniej niz w dniu 17 grudnia 2012r. O wynikach
postepowania jego uczestnicy zostana, poinformowani poprzez umieszczenie protokotu z wyboru
najkorzystniejszej oferty na stronie projektu www.cnk.pb.edu.pl w dniu 17 grudnia 2012r. do godz.
15.30. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygni?cia postepowania
zostanie skierowane zlecenie realizacji zamowienia oraz umowa z dodatkowymi informacjami
wskazanymi w tresci niniejszego zapytania.

Biatystok,^ grudziert 2012r.

Zatwierdzil i podpisa*:

"x< |; '.^~——•<— '
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Zatqcznik nr 2 - Zasady promocji projektow dla beneficjentow Programu Operacyjnego Rozwoj

Polski Wschodniej.

Zasady dost^pne sa_na stronie :http://www.polskawschodnia.gov.pl/ZPFE/Strony/Zasady.aspx

UkJad tablicy pamiatkowej musi zawierac nast^pujajce tresci i logotypy graficzne:

Logo PO RPW;
Odwotenie stowne do pelnej nazwy EFRR;
Emblemat Unii Europejskiej;
Odwotenie stowne do Unii Europejskiej;
Hasto promocyjne przeznaczone dla PO RPW ,,Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski
Wschodniej".

Konieczne jest, aby elementy, o ktorych mowa w punktach 1-5 zajmowafy co najmniej 25%
powierzchni tablicy.

Ponadto na tablicy pamiajtkowej nalezy umiescic takie informacje, jak:

Tytut projektu oraz informacja o wspotfinansowaniu (umieszczona poza ciajgiem znakow w
srodkowej cz^sci tablicy),

Pracownia srodowiska lesnego utworzona w ramach projektu „Centrum Nowoczesnego
Ksztatcenia Politechniki Biatostockiej" wspGtfinansowanego ze Srodkdw Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007-2013.

Dodatkowo nalezy umiescid na tablicy nast?puje[ce informacje:
• logo beneficjenta (w ciajgu znakow pomi^dzy logo PO RPW, a emblematem UE i odwotaniem
stownym do EFRR i UE). Logo zostanie przestane Wykonawcy zamowienia w odpowiednim formacie.

Wizualizacja wzoru tablicy pamiatkowej

ROZWOJ
POLSKI WSCHODNIEJ

UNI A EUROPEJSKA
EUROPEJSK! TUNOUSZ

ROZWOJU REGfONALNtGO

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt (nazwa projektu)
zrealizowany przez (nazwa beneficjenta)

wspotfinansowany ze srodkow Unii
Europejskiej w ramach Programu

Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej
2007-2013

min. 1,0 m
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Dot. postfp. RO-410.083/91/2012

Zatacznik nr 1

O F E R T A
Ja/My nizej podpisani

z siedziba,:.

skladamy niniejsza^ ofert^ na wykonanie tablicy pamiajtkowej w ramach projektu „Centrum
Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biatostockiej" realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007-2013.

za cen$ netto: zl,

plus podatek VAT zl

tj. cena brutto zt

stownie:...

Termin realizacji zamowienia - do 28 grudnia 2012 r.

miejscowosc i data

Piecz$6 i podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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