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Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

RO-410.083/91/2012
Bialystok, 25 kwietnia 2012 r.

Zapytanie ofertowe

na wykonanie tablic pamiajkowych 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 zamowieri publicznych - wartosc
zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych kwoty 14.OOP euro (art.4 pkt 8 ustawy).

1. Beneficjent (Zamawiajqcy):

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

CZ^SC

tablica
pamiajkowa
zewnejrzna

szt.1 70cm wys.
x 100cm
szer.

Tablica wykonana melody
grawerunku w blasze
mosieznej gr. 1,5 - 2mm z
kolorowymi logotypami,
czarnym tekstem oraz
catosc lakierowana

- zaprojektowanie tablicy pamiqtkowej zgodnie z aktualnymi
zasadami promocji projektow dla beneficjentow Programu
Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej (zgodnie z
Zalqcznikiem nr 2)

- zaprojektowanie konstrukcji (ramy) i stupkow mocujapych,
- wykonanie tablicy pamiqtkowej zgodnie z projektem
zaakceptowanym przez beneficjenta ( Zamawiajqcego),

wykonanie zaprojektowanej konstrukcji i stupkow
mocujqcych - po ich formalnej akceptacji przez beneficjenta
(Zamawiajqcego),
- montaz tablicy pamiajkowej do konstrukcji mocujqcej,
- dostawa wykonanej tablicy, konstrukcji i slupkow
mocuja^cych oraz ich kompletny montaz w miejscu realizacji
inwestycji.

Tablica pamiqtkowa wraz z
konstrukcjq powinny bye
wykonane z materialow
trwalych i odpornych na
warunki atmosferyczne. Catosc
konstrukcji przystosowana do
montazu do podtoza (strop
betonowy). Nalezy przewidziec
wykonanie uszczelnienia
konstrukcji slupow przy
pola^czeniu ze stropem
(posadzkaj w celu
zabezpieczenia przed
przeciekami. Konstrukcja
powinna zapewniac stabilnosc
z uwagi na powiew wiatru.
Wysokosc konstrukcji winna
uwzgledniac umieszczenie
tablicy na wysokosci nie
mniejszej niz 2,2 m od dolnej
krawedzi tablicy do podtoza.

Zamawiajqcy wymaga aby wraz
z oferta^ cenowa^ zostal
przedtozony schemat
konstrukcji, wykaz materiatow z
ktorych zostanie wykonana
oraz technologia montazu do
podtoza. Powyzsze informacje
posluza^ do oceny catosci przez
osobe uprawniona, z ramienia
Zamawiaja^cego pod wzgledem
fachowosci, trwatosci,
stabilnosci konstrukcji itp.
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Minimalna
kolorystyki 5 lat

trwatosc

cz^sc
tablica
pamiajkowa
zewnejrzna

b) szt.1 ok. 250cm
wys. x 250
cm szer.

Tablica wykonana z
blachy ocynkowanej
zgodnie z wzorem tablicy
pamiajkowej zawartym w
Zatqczniku nr 2.

- zaprojektowanie tablicy pamiqtkowej wg zaleceri zgodnie z
aktualnymi zasadami promocji projektow dla beneficjentow
Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej.
(zgodnie z Zala_cznikiem nr 2)

- wykonanie tablicy pamiajkowej zgodnie z projektem
zaakceptowanym przez beneficjenta ( Zamawiajapego),
- dostawa wykonanej tablicy oraz jej kompletny montaz w
miejscu, w ktorym obecnie znajduje si§ tablica informacyjna
o wymiarach ok. 250 cm wys. x 250 cm szer.
Istniejqca konstrukcja to stalowy nosnik wbetonowany obok
miejsca realizacji inwestycji budowlanej.

Tablica powinna bye wykonana
z material trwalego i
odpornego na warunki
atmosferyczne

Minimalna
kolorystyki 5 lat

trwatosc

cz^sc
tablica
pamiqtkowa
wewnejrzna

c) szt.1 ok. 30cm
wys. x 40
cm szer.

Tablica wykonana melody
odlewu z mosiqdzu

- zaprojektowanie tablicy pamiqtkowej wg zaleceh zgodnie z
aktualnymi zasadami promocji projektow dla beneficjentow
Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej.
(zgodnie z Zala^cznikiem nr 2)

- wykonanie tablicy pamiajkowej zgodnie z projektem
zaakceptowanym przez beneficjenta ( zamawiajqcego)
- dostawa wykonanej tablicy do Zamawiajqcego

Tablica musi zawierac cztery
narozne otwory wraz z
odpowiednim srubunkiem
zawieraja^cym maskowanie
glowek mocowania.
Tablica zostanie zamocowana
do istnieja^cego metalowego
stojaka posiadaja^cego uchwyty
z otworami do trzymania
tablicy. Dokladne dane
dotycza^ce dokladnego
rozstawu otworow oraz
wielkosci wymaganej tablicy
zostana^ przestane Wykonawcy
zamowienia.

czqsc
tabliczki
pamia^tkowe
wewnejrzna

d) szt. 68 ok. 15cm
wys. x 25
cm szer.

Tabliczki wykonane z
tworzywa sztucznego
imitujapego blachy
aluminiowa^ lub mosi^zng^
z nadrukiem kolorowym.

- zaprojektowanie tablicy pamiajkowej wg zaleceh zgodnie z
aktualnymi zasadami promocji projektow dla beneficjentow
Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej.
(zgodnie z Zatqcznikiem nr 2)

- zaprojektowanie tabliczek pamiajkowych,
- wykonanie tabliczek pamiqtkowych zgodnie z projektem
zaakceptowanym przez beneficjenta ( Zamawiaja^cego),
- dostawa wykonanych tabliczek pamiajkowych do

Minimalna
kolorystyki 5 lat

trwatosc
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Zamawiaja^cego,
- dostarczenie do kazdej z tabliczek odpowiedniej ilosci
tasmy dwustronnej do ich zamocowania. llosc dostarczonej
tasmy liczona wedtug obwodu jednej tabliczki oraz
pomnozona przez wielkosc zamowienia w sztukach.
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4. Opis sposobu obliczania ceny.

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

5. Zamawiajqcy dopuszcza sktadane ofert cz^sciowych.

6. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Beneficjent bedzie sif kierowat przy wyborze oferty:

Przy wyborze ofert Beneficjent bedzie si§ kierowat nast§pujqcymi kryteriami:
1 kryterium: cena - waga 100%

7. Termin realizacji zamowienia:

30 dni od zlozenia zamowienia przez Zamawiaja^cego

8. Miejsce, sposob i termin sktadania ofert:

Oferty nalezy przestac w terminie do dnia 11 maja 2012 r. w zamknietej kopercie (zapieczetowanej 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:

,,Oferta na wykonanie tablic pamiotkowych w ramach projektu ,,Centrum Nowoczesnego
Ksztafcenia Politechniki Biafostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj
Polski Wschodniej 2007-2013, czesc "

Oferty, ktore wptyna, do siedziby Politechniki Biaiostockiej po wyznaczonym terminie sktadania ofert
bedq odsylane bez otwierania. Nie dopuszcza si§ sktadania ofert w wersji elektronicznej

9. Opis warunkow udziatu w postepowaniu:

Oferta musi bye podpisana przez osob§ upowazniona, do reprezentowania firmy, zgodnie z forma,
reprezentacji oferenta okreslonq w rejestrze handlowym lub innym dokumencie wtasciwym dla formy
organizacji firmy oferenta.

Oferta musi zawierac nastepujgce dokumenty:
Oferte cenowa^ - zat. nr 1

10. Rozstrzygniecie postepowania i zlecenie realizacji zamowienia

Postepowanie ofertowe zostanie rozstrzygniete nie pozniej niz w dniu w dniu 14 maja 2012r. 0
wynikach postepowania jego uczestnicy zostana, poinformowani droga, faxowa, lub mailowa, najpozniej
w dniu 14 maja 2012r. do godz. 15.30. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku
rozstrzygniecia postepowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamowienia oraz umowa z
dodatkowymi informacjami wskazanymi wtresci niniejszego zapytania.

Biatystok, 25 kwietnia 2012r.

Zatwierdzit i podpisat:

Koordynator Projektu
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Dot. postep. RO-410.083/91/2012

Zatqcznik nr 1

O F E R T A
Ja/My nizej podpisani

z siedzibaj.

sktadamy niniejsza^ oferte na wykonanie tablic pamiqtkowych w ramach projektu ,,Centrum
Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biatostockiej" realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 200 7-2013, cz$sc "

czesc a)
za cen? netto: zl,
plus podatek VAT z*

tj. cena brutto zt
stownie:...

za cene netto: zt,
plus podatek VAT zl

tj. cena brutto zl
slownie:...

czesc c)
za cene netto: zl,
plus podatek VAT zl

tj. cena brutto zt
(slownie:

czesc d)
za cen$ netto: zt,
plus podatek VAT zl

tj. cena brutto zl
(slownie:

Termin realizacji zamowienia - do 01 czerwca 2012 r.

miejscowosc i data

Pieczqc i podpis Wykonawcy
tub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Zatacznik nr 2 - Zasady promocji projektow dla beneficjentow Programu Operacyjnego Rozwoj
Polski Wschodniej.
Zasady dostepne sa^na stronie :http://www.polskawschodnia.gov.pl/ZPFE/Strony/Zasady.aspx

Uktad tablicy pamia^kowej musi zawierac nastepujgce tresci i logotypy graficzne:

• Logo PO RPW;
• Odwotanie stowne do pelnej nazwy EFRR;
• Emblemat Unii Europejskiej;
• Odwolanie 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 zajmowaty co najmniej 25%
powierzchni tablicy.

Ponadto na tablicy pamia_tkowej nalezy umiescic takie informacje, jak:

Tytul projektu oraz informacja o wspotfinansowaniu (umieszczona poza ciajgiem znakow w
srodkowej czesci tablicy), Projekt Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biatostockiej
wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski
Wschodniej 2007-2013.

Dodatkowo nalezy umiescic na tablicy nast^pujqce informacje:
• logo beneficjenta (w ciajgu znakow pomiedzy logo PO RPW, a emblematem UE i odwolaniem
stownym do EFRR i UE). Logo zostanie przeslane Wykonawcy zamowienia w odpowiednim formacie.

Wizualizacja wzoru tablicy pamiatkowej

ROZWOJ
POLSKI WSCHODNIEJ

IMOHUEK*

N*«O»OWA S

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
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