
 
Złotów, dnia 2013-06-21 

 

Gmina Złotów 
ul. Leśna 7, 77-400 Złotów 

 
ogłasza zapytanie ofertowe o wartości poniżej 14 000 Euro na promocję projektu pn. 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skic” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III 
Środowisko Przyrodnicze Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013 polegającą na wykonaniu wraz z montażem tablicy informacyjnej, która po 
zakończeniu realizacji projektu wymieniona zostanie na tablicę pamiątkową 
 
1. Beneficjent (Zamawiający):  
 
Gmina Złotów 
Siedziba: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów. 
 
2. Nazwa realizowanego projektu:  
 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skic” w ramach działania 3.4 Wielopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
3. Przedmiot zamówienia:  
 
Zamówienie obejmuje jedną jednostronną tablicę informacyjną, która po zakończeniu realizacji 
projektu ma zostać wymieniona na pamiątkową. Wymiary tablic 140 cm wys. x 180 cm szer. wraz 
z konstrukcją ramki umożliwiającą montaż tablic na ścianie budynku w miejscowości Skic 
wskazanym przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż tablic. 
 
Zakres zamówienia obejmuje:  
- zaprojektowanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej wg poniższych zaleceń – zgodnie z 
wytycznymi dla beneficjentów WRPO w zakresie informacji i promocji;  
- zaprojektowanie konstrukcji ramki; 
- wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej i pamiątkowej - po ich formalnej akceptacji 
przez beneficjenta (zamawiającego);  
- wykonanie zaprojektowanych konstrukcji ramki – po ich formalnej akceptacji przez beneficjenta 
(zamawiającego);  
- montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej z konstrukcją ramki na ścianie budynku w miejscu 
inwestycji (szczegółowe miejsce montażu należy uzgodnić z Zamawiającym). 
 
 
Tablice informacyjna i pamiątkowa muszą zawierać następujące treści i logotypy graficzne:  



- logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego  
- emblemat Unii Europejskiej z podpisem „UNIA EUROPEJSKA, EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU 
REGIONALNEGO”  
- herb (logotyp) Województwa Wielopolskiego z podpisem „WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE”  
 
 
Logotypy graficzne są dostępne na stronie internetowej WRPO pod adresem: 
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid
=271  
- hasło promocyjne dla WRPO:  
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI  
- informacja: „Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”  
- informacja o współfinansowaniu projektu z innych źródeł tj. z budżetu Gminy Złotów  
- nazwa projektu  
- informację o całkowitej wartości projektu oraz wartości dotacji ze środków Unii Europejskiej 
(zgodnie z informacją podaną przez beneficjenta (zamawiającego) na zleceniu realizacji 
zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym).  



Tablice informacyjna i pamiątkowa muszą posiadać następujący układ i strukturę 
powierzchniową:  
Uwaga: wymiary tablicy muszą być zgodne z zapisami określającymi przedmiot zamówienia  
 

 
 
 
W przypadku tablicy informacyjnej w odpowiednia miejsca należy wpisać: 
 
Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skic 
 
Całkowita wartość inwestycji: 2 228 833,12 PLN 
 
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 540 250,53 PLN 
 
Beneficjent – Gmina Złotów 
 
W polu na inne logotypy wstawić:  
 

                                                                                     



 
W przypadku tablicy pamiątkowej zmianie ulegnie całkowita wartość inwestycji i kwota 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartości te zostaną 
przekazane Wykonawcy w terminie późniejszym, nie później jednak niż na 2 tygodnie przed 
zakończeniem realizacji przedmiotu zamówienia.  
 
4. Kryteria wyboru oferty:  
 
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:  
1 kryterium: cena - waga 100%. 
 
5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  
 
- miejsce realizacji zamówienia: miejsce inwestycji – miejscowość Skic. 
 
- termin wykonania i ustawienia tablicy informacyjnej – do 31.07.2013r.  
- termin wykonania i ustawienia tablicy pamiątkowej – do 20.09.2014r.  
 
6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.  

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 10.07.2013r. do  

godz. 15oo w pokoju nr l (sekretariat). 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. 
Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.  
 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:  
O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:  
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 
reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla 
formy organizacji firmy oferenta.  
 
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:  
- Ofertę cenową – zał. nr 1; 
- Oświadczenie (sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 2) o zapoznaniu się i przyjęciu do 
stosowania przy realizacji zamówienia wytycznych dla beneficjentów WRPO w zakresie 
informacji i promocji w odniesieniu do tablic informacyjnych – zawartych w dokumentach 
wymienionych i dostępnych na stronie internetowej WRPO pod adresem:  
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid
=271.  
Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę.  
Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez wykonawcę (i opatrzone pieczątką imienną 
wykonawcy) lub osoby występujące w jego imieniu zgodnie z przepisami prawa.  
W przypadku działania przez pełnomocnika firmy do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w 
formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.  
Kryteria oceny ofert: cena = 100%. 



Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: 
spełnia, nie spełnia.  
 
8. Termin obowiązywania oferty określa się do końca września 2014r.  
 



 



 



 

 
Załącznik nr 1 

..............................................  
(pieczęć wykonawcy)  

 
OFERTA 

 
Niniejszym składamy ofertę na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej 
dotyczącej zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skic”  

 
Nasze dane:  
Nazwa  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................  
 

Adres  
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................  

Numer telefonu.......................................... Numer faksu....................................................  
NIP....................................................... Regon.................................................................  
Numer konta bankowego...................................................................................................  

........................................................................................................................................  
 
 

1. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w wymaganym terminie za cenę:  
 
…………………………… zł netto słownie: ………………………………………………………………………  

…………………………… zł brutto (z podatkiem VAT 23%)  
słownie: ……………………………………………………………………………………………  
 

2. Oświadczamy, że:  
2.1. zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.  
 
3. Niniejszą ofertę składamy na ………… kolejno ponumerowanych stronach.  

 
4. Załączniki do niniejszej oferty:  
4.1. ..........................................................................................................  

4.2. .......................................................................................................... 

 

 
 
.......................................................  

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)          ..........................................., dnia .........................  
 
 



 
 
 

Załącznik nr 2 
.............................................  
(pieczęć wykonawcy)  

 
OŚWIADCZENIE 

 

 
 
Ja.....................................................................................................................................  
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)  

reprezentując ...................................................................................................................  
(nazwa firmy)  

jako .................................................................................................................................  
(stanowisko służbowe)  

 
oświadczam, że zapoznałem się i przyjąłem do stosowania wytyczne Instytucji Zarządzającej 
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów 

w zakresie informacji i promocji – w odniesieniu do tablic informacyjnych i pamiątkowych.  
 
 

 
..................................................  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)  

.................................................., dnia .......................  
 
 

 


