Stąporków, dnia 06.10.2017 r.

Znak: BIN.271.6.2017/SD

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w skali roku
wyrażoną w złotych równowartość kwoty poniżej 30 000,00 euro.
Zamawiający – Gmina Stąporków,
z siedzibą: 26-220 Stąporków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A,
zwraca się niniejszym z zapytaniem ofertowym w zakresie niżej
określonego przedmiotu zamówienia.
I.

PRZEDMIOT OFERTY

Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjno- pamiątkowej wolnostojącej w
ramach promocji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Osi VII
„Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
pn. „Przebudowa i adaptacja budynku
użyteczności publicznej – szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy,
wielofunkcyjny – mieszkania socjalne w Hucisku, Gmina Stąporków”

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie jednostronnej tablicy informacyjno- pamiątkowej
o wymiarach wys. 80 cm; szer. 120 cm wraz z gwarantującym bezpieczeństwo i stabilność
stelażem umożliwiającym umieszenie tablicy, oraz montaż tablicy. Tablica musi być
wykonana na podkładzie z blachy ocynkowanej, natomiast lico tablicy może być wykonane
dowolną techniką (sitodruk, druk wielkoformatowy, folia samoprzylepna - folia odblaskowa II
generacji biała) zapewniającą trwałość i niezmienność kolorystyki w okresie co najmniej 5
lat. Tablicę należy umieścić na wysokość 2 mb liczonej od dolnej krawędzi.
Zakres zamówienia obejmuje:
 wykonanie projektu graficznego tablicy informacyjno- pamiątkowej wg poniższych
zaleceń zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO Województwa
Świętokrzyskiego w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych,
 wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjno- pamiątkowej – po formalnej
akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego),
 dostawę tablicy wraz ze stelażem oraz montaż we wskazanym przez
Zamawiającego miejscu przy budynku mieszkalnym w Hucisku (dz. 484/5, 483/4).
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Tablica informacyjno- pamiątkowa musi zawierać następujące treści i logotypy
graficzne:
1. Nazwa beneficjenta: Gmina Stąporków
2. Tytuł projektu: „Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej- szkoły

podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny- mieszkania socjalne w
Hucisku, Gmina Stąporków”
3. Cel projektu: Zwiększenie dostępu do lokali socjalnych
4. Zestawienie znaków graficznych:
− znak Funduszy Europejskich (FE)- złożony symbolu graficznego, nazwy Fundusze
Europejskie oraz nazwy Program Regionalny;
− znak Województwa Świętokrzyskiego- złożony z herbu Województwa
Świętokrzyskiego i napisu "Województwo Świętokrzyskie";
− znak Unii Europejskiej (UE)- złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
− w/w logotypy graficzne dostępne są na stronach internetowych:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasadypromocji-i-oznakowania-projektow/
oraz
http://www.2014-2020.rposwietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu
5. Adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami dostępnymi na
stronie internetowej http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznajzasady-promowania-projektu w plikach „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta –
aktualizacja z dnia 14.06.2016”, „Księga Identyfikacji Wizualnej.pdf”oraz „Karta Wizualizacji
RPOWŚ 2014-2020.pdf”.
Znak FE oraz znak Unia Europejska powinny mieć maksymalną możliwą wielkość, przy
zachowaniu wskazanych w Księdze Identyfikacji Wizualnej zasad dla układu poziomego
znaków.
Herb województwa z nazwą województwa lub oficjalne logo promocyjne województwa:
• wysokość herbu wraz z nazwą województwa umieszczonego w prawym dolnym rogu
tablicy nie może być większa od wysokości flagi UE,
• szerokość herbu wraz z nazwą województwa nie może być większa niż szerokość znaku
Unia Europejska (wraz z nazwą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
Znak UE wraz z odniesieniem do Unii i funduszu, nazwa operacji oraz główny cel działania
muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tej tablicy.
Znaki i informacje powinny być wykonane w sposób czytelny i wyraźnie widoczne.
Tablica powinna być wykonana z materiału odpornego na czynniki atmosferyczne.
Bezwzględnie należy zachować proporcje podziału procentowego powierzchni tablicy
przeznaczonej dla każdej sekcji składowej zgodnie z wzorem.
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Tablica informacyjnopowierzchniową:

pamiątkowa

musi
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i
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Informacje techniczne:

Dotyczy

Tytuł projektu do
uzupełnienia
Cel projektu do
uzupełnienia/ Nazwa
beneficjenta do
uzupełnienia
Cel projektu/ Beneficjent

III.

Minimalny
Wielkość
odstęp
fontu
między
liniami

Odstęp
między
liniami

Font

Kolor fontu

Ubuntu Bold

C 100; M 80; Y 0; K 0

102 pt

122,4 pt

25 pt

Ubuntu
Regular

C 0; M 0; Y 0; K 100

86 pt

103,2 pt

25 pt

Ubuntu
Medium

C 0; M 80; Y 0; K 100

86 pt

103,2 pt

25 pt

TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10. 2017r.

IV.

PROPOZYCJE CENOWE PROSIMY SKŁADAĆ

Pisemnie na załączonym formularzu w zapieczętowanej kopercie z napisem :
„Oferta na tablicę informacyjno- pamiątkową – Przebudowa i adaptacja budynku
użyteczności publicznej- szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy,
wielofunkcyjny- mieszkania socjalne w Hucisku, Gmina Stąporków”
na adres: Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132 A 26 -220 Stąporków
do dnia: 12.10.2017r do godz. 10:00
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci którzy złożą ofertę na załączonym druku :
„Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy”.

VI.

KRYTERIA OCENY OFERT

CENA – 100%

VII.SPOSÓB POWIADOMIENIA WYKONAWCY O WYNIKACH
O wynikach postępowania zamawiający powiadomi wykonawców w następujący sposób:
-poczta elektroniczna
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VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Marcin Stankiewicz –
tel. (41)37-43-224 e-mail: marcin.stankiewicz@staporkow.pl
Załączniki stanowiące integralną częścią Zapytania Ofertowego
1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska
Stąporków 2017-10-06

Sporządził: Marcin Stankiewicz
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