
zP.27r.GKZ.tt.20t8

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie,
dostawg i monta?, 4 szt. tablic informacyjnych w ramach
Projektu pn. ,rBudowa sieci wodoci4gowej i kanalizacji
sanitarnej w miejscowoSci Pigczkowo i Witowo oraz
kanalizacji sanitarnej w miejscowoSci Solec i Sulgcin
w gminie Krzykosy "
I. Zzmzwiaj4cy:

Gmina Krzykosy
Ul. Gl6wna 37
63-024 Krzykosy
Tel.6Il 28151514
www.gminakrzykosy.pl

II. Podstawa prawna

Gmina Krzykosy realizuje projekt pn.: ,,Budowa sieci wodoci4gowej i kanalizacji sanitarnej w
miejscowoSci Pigczkowo i Witowo orazkanalizacji sanitamej w miejscowoSci Solec i Sulgcin
w gminie Krzykosy ", kt6re jest finansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata2\l4-2\2),Dzialanie 4.3 Gospodarka wodno - Sciekowa.

III. Opis przedmiotu zam6wienia

Zam6wienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawg imorrtul 4tablic informacyjnych
w ramach promocji projektu pn.: ,,Budowa sieci wodoci4gowej i kanalizacji sanitarnej w
miejscowoSci Pigczkowo i Witowo orazkanalizacji sanitarnej w miejscowoSci Solec i Sulgcin
w gminie Krzykosy ".

Wymaganiaszczeg6lowe dla 4 tablic montowanych na slupkach stalowych ( nierdzewnych )
mocuj 4cych, zabezpieczonych do umieszc zenia w gruncie :

. jednostronne tablice informacyjne - 4 szt. wolnostoj4ce,

. tablice metalowe zblachy ocynkowanej o wymiarach 3m (szeroko56) x2m (wysokoS6),

tlo w kolorzebiaNym, montowane na slupku mocujqcym przeznaczonym do umieszczenia
w gruncie, ramka stal nierdzewna,

. pelen kolor wydruku, odporny nadziaNanie czynnik6w zewngtrznych, folia potrysk,

Krzykosy, dnia 12 grudnia 20 1 8r.



. mocowanie tablicy do gruntu na konstrukcji stalowej nierdzewnej zabezpieczonej
antykorozyjnie;

. tablice nale?y wykona6 ztrwalych material6w oraztrwale osadzid w gruncie, w miejscu

W znaczony m przez Zamawiajqc e go,
c prz! rcalizacji zam6wienia uwzglgdnione muszQ zostad wytyczne dla beneficjent6w

WRPO,, Podrgcznik wnioskodawcy i beneficjenta program6w polityki sp6jnoSci 2014-
2020 w zakresie informacji i promocji" dotyczqcym wypetrniania obowi4zk6w
informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte
w dokumentach wymienionych i dostgpnych na stronie internetowej WRPO 2014-2020
pod adresem www.wrpo.wielkopolskie.pl, w zal<Nadce Realizujg projekt I Zasady
promowania projektu

. rozmieszczenie poszczeg6lnych znak6w i opis6w na wszystkich materialach jest
okreSlone w Ksigdze Identyfikacji Wizualnej i Karcie wizualizacji WRPO nalata2014-
2020 urnieszczonej na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl

. projekt tablicy przed jej wykonaniem ma zostad przesLany zamawiaj4cemu w celu
akceptacji,

. zam6wienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawg i monta? tablic, slupkow
or az ur zqdzeri mo cuj 4cyc h

Ponadto :

- Wykonawca zobowi4zany jest zamontowai tablice w spos6b uniemozliwiajqcy jej
przewr6cenie oraz zapewniaj1cy bezpieczeristwo. Umiejscowienie tablic nie moze zagruZat
bezpieczehstwu os6b zapoznajqcych sig z tch treSci4. Tablice musz? by6 umieszczone w
miejscach najbardziej widocznych, zapewniajqcych dostgp jak najwigkszel liczby os6b oraz
umoZliwiaj4cy swobodne zapoznanie sig z jej treSciq.

- tablice wykona6 w taki spos6b aby zapewni6 ich czytelnoSi do czasu zastEpieniaich tablicami
pami4tkowymi tj. do dni 15.09.2020r.
- Wykonawca zobowi4zany jest dba6 o stan techniczny tablic i oto, aby informacje zawarte na

tablicy byNy caNy czas wyra2nie widoczne. Uszkodzon4 lub niev'ryra1nq tablica Wykonawca
bgdzie musial wymienid lub odnowi6,

Tablica musi zawiera( nastgpuj qce informacj e :

a) nazwEbeneficjenta;
b) tytul projektu;
c) cel projektu;
d) zestaw logo - znaki FE, barwy RP, znak UE orazherb wojew6dztwawielkopolskiego;
e) adres portalu www.mapadotacji.gov.pl

IV. Termin wykonania zam6wienia

Termin realizacji przedmiotu zam6wienia: w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

Miejsce monta2u tablic wskaze ZamaviajEcy ( bgdE to miejscowoSci: Pigczkowo, Witowo,
Solec, Sulgcin ).
Wynagrodzeniezawykonanie uslugi, bEdzie ptatne przelewem w ci4gu 14 dni od dostarczenia
poprawnie wystawionej faktury przez Wykonawcg oraz podpisaniu protokolu odbioru przez
obie strony. Wynagrodzenie za Wkonanie uslugi zostanie przelane na rachunek bankowy
podany w umowie przez Wykonawcg w umowie.

V. Okres gwarancji



W ramach zam6wrcnia Wykonawca udzieli Zamawiajqcemu gwarancji jakoSci na wykonan4
tablicg na okres min.24 miesi4ce.

VI. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wszystkie wartoSci cenowe okreSlane bgd4 w zLotych polskich (PLN), a wszystkie
platnoSci bgdqrealizowane v'ryt4czniew zNotychpolskich ( PLN ).

2. Ceng ofertowq nale?y podai w zaol<rqgleniu do dw6ch miejsc po przecinku z
zasto sowaniem przybl iZenia dziesigtnego.

3. Cena podana w ofercie ma charakter ryczaltowy i powinnazawierad wszystkie koszty
zwiqzane z realizacj1 przedmiotu zam6wienia.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertg nale?y przygotowat na wzorze formularza stanowi4cym zaNqcznik nr 1 do
zapytania.

2. Formularz nale?y wypelni6 w jEzyku polskim, komputerowo lub pisemnie
drukowanymi literami.

3. ZNoAenie oferty jest r6wnozraczne z akceptacjqbez zastrzehef warunk6w okreSlonych
w niniej szym zapytaniu.

4. Jeden wykonawcamole zLoZyt tylko jedn4 ofertg.
5. TreSi oferty musi odpowiada6 treSci zapTtania ofertowego.
6. Zamawiajqcy nie dopuszczamoZliwoSci skladania ofert czgSciowych i wariantowych.

VIII. Kryteria oceny ofert

Cena - 100"

Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta bgdzie odpowiadala
wymaganiom okreSlonym w niniejszym zapytaniu i kt6ry zaproponuje najkorzystniejsz4
(najnilszq) ceng.

W przypadkuzNoLeniaprzez Wykonawc6w ofert ztak4 sam? cenE, Zamawiajqcy zaprosi tych
Wykonawc6w do zLoAenia ofert dodatkowych.

IX. Miejsce i termin skladania ofert

Ofertg naleirs, zloiry (.2

- w formie pisemnej (decyduje data wplywu do Urzgdu) na formularzu stanowiQcym ZaNEcznrk

nr 1 do niniejszego zapytania w siedzibie Zanawiajqcego:Urzqd Gminy w Krzykosach, ul.
Gl6wna 37, 63-024 Krzykosy
- za poSrednictwem poczty tradycyjnej
- lub przeslai na adres e-mail: daria.orzechowska@krz),kos),.p1
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2018r., do godz. 12:00

X. Termin z,ni4zaniaz ofert4

1. Termin zwi7zaniaz ofertqwynosi 30 dni.
2.Biegterminu zwiqzaniaofert4 rozpoczyna sig wraz z uplywem terminu skladania ofert.



XI. Pozostale informacje

1. Osobami upowaznionymi do udzielania
Orzechowska, daria.orzechowska@krz)rkos)r.pl

informacji zwiqzanych z postgpowaniem: Daria
tel.61 2851514 w.131

2. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do wzyvania Wykonawc6w do skladania wyja6nieri dotycz1cych
treSci oferty oraz do uzupelnienia dokument6w, jak r6wnieZ do poprawienia w ofertach oczywistych
omylek rachunkowych i pisarskich.

3. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadomi wszystkich
Wykonawc6w,kt6rzy ztozyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj4c narwQ firmy lub imig
i nanvisko oraz adres wykonawcy, kt6rego ofertg wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz zamieici
informacjg, o kt6rych mowa wy?ei na swojej stronie internetowej.

4. Jezeli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana wycofa sig z postgpowania lub odmawia
podpisania umowy, Zamawiaj1cy zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spoSr6d
pozostatych ofertbez przeprowadzeniaich ponownego badania i oceny.

5. Zamawiaj4cy dopuszcza mozliwoSd przeprowadzenia dodatkowych rokowari z Wykonawc4, kt6ry
zloLy najkor zy stniej szq o fertg.

6. Zamawiaj1cy zastrzega sobie prawo do uniewaZnienia postgpowania bez podania przyczyny.

Zal4czniki:

1. Formularz ofertowy
2. O$wiadczenie Wykonawcy.
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Janieki


