
 

Strona 1 z 4 

BI-I.041.4.13.2018.DBS 

 

                                                                                                                                                            

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE 

Biuro Informacji o Funduszach Europejskich                           Rzeszów, 2018-08-        

BI-I.041.4.13.2018.DBS 

 
 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 
 

I. Zamawiający: Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie* 
 

II. Nazwa zadania: Zakup tabliczek informacyjnych do Lokalnych Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim. 
 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie oraz 
dostawa tabliczek informacyjnych dla pięciu Lokalnych Punktów Informacyjnych w Krośnie, 
Mielcu, Tarnobrzegu, Przemyślu oraz Sanoku. 

 

1. Zadania wykonawcy: 
 

a) Zaprojektowanie, wykonanie oraz  dostawa tabliczek informacyjnych na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów , pokój 242, 336. 
 

Tabliczki zostaną rozdystrybuowane na poszczególne Lokalne Punkty Informacyjne 
przez Zamawiającego. 
 

- Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20; 
- Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7; 
- Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul.1 Maja 4A, 
- Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2; 
- Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku ul. Rynek 18. 

b) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić projekt do akceptacji przez 
Zamawiającego, zgodny z wizualizacją, indywidualny układ graficzny (załącznik 2) w 
terminie 7 dni po wyłonieniu wykonawcy; 

c) Wykonawca zapewni niezbędne materiały do montażu tabliczek na elewacji 
budynków; 

d) W cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z 
realizacją niniejszego zamówienia; 
 

2. Wymagania dla tabliczek: 
 

a) 5 sztuk tabliczek urzędowych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej 
(półwypukłe) o grubości 1,5 do 2 mm; 

b) Tabliczki powinny być emaliowane, tło czerwone, napis biały; 
c) Wymiar: 75 x 25 cm; 
d) Tabliczki informacyjne powinny być wysokiej jakości, odporne na czynniki 

zewnętrzne; 
e) Wymagany okres gwarancji tabliczek informacyjnych co najmniej 3 lata. 
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IV.    Warunki zapłaty za wykonanie zadania  
 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo za całość wykonanego zamówienia,            po 
podpisaniu protokołu odbioru usługi.  
 

V.    Kwota wynagrodzenia zostanie obliczona w oparciu o szczegółowy kosztorys,        
tj. szczegółową kalkulacja kosztów składających się na realizowane zamówienie.  

 

  W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych,  
z któregokolwiek z zadań zawartych w SOPZ, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym 
fakcie oraz obniży proporcjonalnie kwotę podaną w szczegółowym kosztorysie. 

 

VI.     Termin realizacji zamówienia: do 14 września 2018 roku (wymagany**/pożądany**) 
 

VII.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i  kryterium/iami: 
 

a) cena 100% 
 

VIII.   Opis sposobu obliczenia ceny: 
 

1.  W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia wraz z opłatą 
miejscową/klimatyczną (jeśli występuję). 
 

2.  Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty budowlanej 
będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT. 
 

IX.    Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: brak  
 

X.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez  podania  
przyczyny. 
 

XI.   Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną 
obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie/będzie podlegała 
waloryzacji (podać klauzulę/sposób waloryzacji świadczenia). 
 

XII.  Opis sposobu przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty: 
 

1.  Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (według wzoru określonego 
przez Zamawiającego, zał. nr 1)  
 

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 23.08.2018 roku do godz. 10:00  
w formie elektronicznej na adres: gpi@podkarpackie.pl lub d.bulas@podkarpackie.pl 
 

Fakultatywnie: 
 

 drogą pocztową, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 
Główny Punkt Informacyjny, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (pok. 242), 
 

 osobiście w siedzibie Zamawiającego, Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego, Główny Punkt Informacyjny, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 
(pok.242) w zamkniętej kopercie z opisem : Postępowanie na „Zakup tabliczek 
informacyjnych do Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w 
województwie podkarpackim”. 

 

 Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert 
zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi 
oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić 
zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu 
wyznaczonego na składanie ofert. 
 

 Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.  
 

mailto:gpi@podkarpackie.pl
mailto:d.bulas@podkarpackie.pl
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XIII.   Miejsce i termin otwarcia ofert: 
  

1.  Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w dniu 23 sierpnia 2018 o godz. 10:15 
w siedzibie Zamawiającego, (pok. 242). 
 

2.  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest/są : Dagmara Bułaś-Solarz tel.17 747 
65 73 lub Marcin Sołtys tel.798 771 620. 

 

XIV.   Informacje dotyczące zawarcia umowy (nieobligatoryjnie), realizacji zamówienia: 
 

1. Jeżeli do wykonania zadania nie wymagana jest umowa Zamawiający w terminie do 3 
dniu od wyboru najkorzystniejszej oferty wyśle zamówienie zawierające wszystkie elementy 
oferty Wykonawcy zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 
 

XV.    Inne ważne informacje dotyczące zamówienia  
  

1. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu zamówienia, 
przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia przedłożenia prawidłowo 
wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. 
Dane do faktury:    
       
Nabywca: Województwo Podkarpackie           Odbiorca: Urząd Marszałkowski 

    al. Łukasza Cieplińskiego 4                              al. Łukasza Cieplińskiego 4 
                  35-010 Rzeszów                                                 35-010 Rzeszów 

          NIP: 813-33-15-014 
 

2.  Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 
 

3. W przypadku gdy wpłyną dwie lub więcej ofert, o takim samym bilansie ceny i innych 
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo tylko ceny gdy jest ona kryterium 
decydującym, zamawiający jest uprawniony do wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze 
negocjacji ustnych z podmiotami, które złożyły te oferty.  
 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 
2020. Projekt: „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”. Numer Umowy DIP/BDG – 
II/POPT/53/14 z dnia 11.04.2014 r. 

                                                                                                 
 

 
         (data, podpis Zamawiającego) 
 
 
……………………………………………… 

 
 
 
 

Załączniki: 
1. Formularz ofert 
2. Wizualizacja 
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Załącznik 2. Wizualizacja 
 

 
 

 


