RF.271.1.2017

Polkowice, dnia 10.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe
Gmina Polkowice przystępuje do realizacji projektu pn.: „Budowa chodników i ścieżek rowerowych
na terenie miasta Polkowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach projektu
przewidziano działania promocyjne.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych
i pamiątkowych dla projektu pn.: „Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta
Polkowice”.
Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j. z późn. zm.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektu pn.: „Budowa
chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice”.
2. Przekształcenie tablic informacyjnych w tablice pamiątkowe (na bazie tablic informacyjnych)
z ewentualną zmianą miejsca montażu.
Ad.1)
1. Ilość tablic: 12 szt., w tym:
a. 2 sztuki - w terminie od 10 do 21 kwietnia 2017 r.
b. 10 sztuk w 2018 r. - dokładny termin zaprojektowania, wykonania i zamontowania
tablic będzie podawany Wykonawcy przez Zamawiającego z miesięcznym
wyprzedzeniem, w zależności od terminów przystępowania przez Zamawiającego do
realizacji robót budowlanych. Planowany termin: od 2 do 13 kwietnia 2018 r.
c. Wymiary tablic: wys. 80 cm x szer. 120 cm x grub. min.4 mm (wymiary europalety).
d. Tablice na stelażu (min. 2 słupkach) montowanych w podłożu, przy czym wysokość
dołu tablicy powyżej terenu ma wynosić 150-160 cm, przy jednoczesnym
zapewnieniu stabilności konstrukcji i jej odporności na niekorzystne zjawiska
pogodowe (w szczególności wiatr).
e. Materiał wykonania: płyta PCV, estetyczna, odporna na wszelkie zjawiska
atmosferyczne, w tym nadruki i ich kolor odporne także na promieniowanie UV;
materiał musi zapewniać czytelność informacji.
f. Pełny kolor.
g. Tablice zostaną wykonane według załączonego wzoru zgodnie z Podręcznikiem
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie

informacji i promocji, kartą wizualizacji RPO WD na lata 2014-2020 oraz Księgą
identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów
polityki spójności na lata 2014-2020. Dokumenty oraz wzory logotypów znajdują się
na stronie internetowej http://rpo.dolnyslask.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasadypromowanie/ .
h. Treści do uzupełniania wzoru tablicy:
i. [tytuł…] Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta
Polkowice
ii. Cel projektu: Wzrost poziomu życia mieszkańców Polkowic poprzez rozwój
i promocję bezemisyjnych form przemieszczania się na terenie miasta
iii. Beneficjent: Gmina Polkowice
i. Ostateczny projekt zamówienia wymaga akceptacji Zamawiającego.
j. Tablice informacyjne będą montowane przy budowanych/przebudowywanych
ciągach pieszo-rowerowych, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, przy
czym po zakończonych robotach budowlanych w zakresie wykonania ciągów pieszorowerowych, umiejscowienie tablic może wymagać zmiany. Zmiana miejsca
ekspozycji tablicy należeć będzie do obowiązków wykonawcy, w ramach
wynagrodzenia określonego w umowie.
a. Miejsce lokalizacji tablic – miasto Polkowice. Wykaz ciągów pieszo-rowerowych,
przy których montowane będą tablice zawiera załącznik nr 2 do zapytania.
k. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, koszty transportu, montaż oraz
inne ukryte koszty związane z jego realizacją.
l. Termin gwarancji 36 miesięcy.
Ad.2)
1. Po zakończeniu robót budowlanych w zakresie chodników i ścieżek rowerowych Wykonawca
przekształci tablice informacyjne w tablice pamiątkowe. Nastąpi to poprzez:
a. ponowne wyklejenie tablic,
b. usunięcie ewentualnych uszkodzeń powstałych w wyniku robót budowlanych,
c. zmianę miejsca montażu (w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez
Zamawiającego).
2. Ilość tablic – 12 sztuk.
3. Wytrzymałości grafiki – minimum 5 lat.
4. Termin realizacji: 2018 r., przy czym dokładny termin przekształcenia tablic będzie
podawany wykonawcy z miesięcznym wyprzedzeniem, w zależności od terminów
zakończenia robót budowlanych. Ostateczny termin realizacji zamówienia nie może być
jednak dłuższy niż do 15.10.2018 r.

Wzór tablicy informacyjnej / pamiątkowej:

Płatności:
Płatności będą realizowane w następujący sposób:
1. W roku 2017 za wykonanie zakresu dotyczącego zaprojektowania, wykonania i montażu
dwóch tablic informacyjnych.
2. W roku 2018 za wykonanie i montaż 10 tablic informacyjnych.
3. W roku 2018 za przekształcenie 12 tablic informacyjnych w tablice pamiątkowe.
4. Płatności będą realizowane przelewem na podstawie faktur VAT wystawionych po
zrealizowaniu zadań określonych w punktach 1-3 po podpisaniu obustronnym protokołów
zdawczo-odbiorczych.

Zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamawiający informuje, że w przypadku przyspieszenia realizacji zamierzeń budowlanych w zakresie
chodników i ścieżek rowerowych, przyspieszeniu ulegnie również realizacja zakresu niniejszego
zamówienia. Zamawiający ma obowiązek wyznaczyć termin wykonania tablic informacyjnych oraz
przekształcenia tychże tablic w tablice pamiątkowe z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Nie dotyczy to zaprojektowania, wykonania i montażu dwóch tablic informacyjnych zaplanowanych
do realizacji w 2017 r., których termin wykonania jest określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wycenę należy sporządzić podając cenę brutto dla:
•

Wartość całego zadania - ……………………….. zł/brutto, w tym:
o Wartość zadania do wykonania w roku 2017 - ……………………….. zł/brutto (2 tablice
informacyjne)*
o Wartość zadania do wykonania w roku 2018:
……………………….. zł/brutto (10 tablic informacyjnych)
……………………….. zł/brutto (przekształcenie 12 tablic informacyjnych w tablice
pamiątkowe)
* wartość zadania w 2017 r. nie może przekroczyć 20% wartości całego zamówienia.

Termin nadsyłania oferty:
Zainteresowane podmioty proszone są o przysyłanie ofert drogą elektroniczną na adres e-mail:
prudkowski@ug.polkowice.pl do dnia 20.03.2017 r. w tytule wiadomości wpisując „oferta na tablice
promocyjne”.
Pozostałe informacje:
•
•
•

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
Projekt umowy z wykonawcą stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
Przewidywany termin podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą: 31 marca 2017 r.

Więcej informacji:
Urząd Gminy Polkowice
Paweł Rudkowski
Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych
(76) 84-74-152
prudkowski@ug.polkowice.pl

