Ostróda, 18.05.2020 r.
Nazwa projektu:. „Modernizacja energetyczna budynków przy ulicy 21 Stycznia 26, 28, 30, 41,
Stępowskiego 12 i 14 w Ostródzie”
Nr umowy:
RPWM.04.03.02-28-0018/19-00
Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna
Działanie 4.3:
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
Poddziałanie 4.3.2: Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie graficzne i wykonanie tablic informacyjnych
promujących projekt: „Modernizacja energetyczna budynków przy ulicy 21 Stycznia 26, 28, 30, 41,
Stępowskiego 12 i 14 w Ostródzie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020.
1. Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność”
ul. Jagiełły 37
14-100 Ostróda
tel. (89) 642 32 02
NIP 741-000-39-41
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych
oferentów, umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie Zamawiającego
www.jednosc-ostroda.pl
3. Przedmiot i opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż tablic informacyjnych szt. 2. Tablice wykonane
z materiałów trwałych, odpornych na działanie warunków atmosferycznych (np. deszcz, śnieg) o wymiarach
80 cm (wysokość) x 120 cm (szerokość). Wydruk wielkoformatowy na folii plus laminat przedłużający
trwałość wydruku. Tablice zostaną umieszczone na zewnątrz przed budynkiem na stelażach.
Nadruk kolorowy na białym tle.
Tablica powinna zawierać:
- nazwę beneficjenta,
- tytuł projektu,
- cel projektu,
- znak FE, barwy RP, znak UE oraz oficjalne logo promocyjne województwa,
- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Projektując tablicę, w tym wielkość fontów, należy pamiętać, że znak UE wraz z odniesieniem do Unii
i funduszu, tytuł projektu oraz cel projektu muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tej tablicy.
Nadruki logotypów na tablicach muszą być zgodne z wytycznymi w zakresie informacji i promocji
programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
Szczegółowa treść tablic informacyjnych zostanie przekazana wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą
cenę.
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia
Zamawiającemu projektu zamówienia w celu jego akceptacji, z zastrzeżeniem, że projekt będzie w wersji
kolorowej.
Wykonawca zobowiązuje się do montażu tablic informacyjnych w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego. Montaż winien być wliczony w cenę przedmiotu zamówienia.
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 04 czerwca 2020 r.
5. Miejsce i termin składania oferty:

1) Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego,
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność”, ul. Jagiełły 37, 14-100 Ostróda, pokój nr 206
lub przesłać do siedziby Zamawiającego, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi dostawcy
(pieczęć firmowa) oraz napisem: Wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu:
„Modernizacja energetyczna budynków przy ulicy 21 Stycznia 26, 28, 30, 41, Stępowskiego 12 i 14
w Ostródzie”
2) Termin składania ofert upływa dnia 26 maja 2020 r. o godz. 14.00
6. Sposób rozliczenia
Rozliczenie nastąpi po zakończeniu realizacji zamówienia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Podstawą zapłaty będzie faktura, wystawiona na Spółdzielnię Mieszkaniową „Jedność”, ul. Jagiełły 37,
14-100 Ostróda, NIP: 741-000-39-41. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
7. Kryteria i sposób wyboru oferty:
Cena – waga 100%
Sposób oceny ofert:
Cena brutto oferty najtańszej
_____________________
Cena brutto oferty badanej

x 100 = ilość punktów

8. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani e-mailem w ciągu dwóch dni od dnia
rozstrzygnięcia, następnie w ciągu 2 dni od przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej
zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą.
9. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia.

