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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 
   
I. Zamawiający: Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie.  
 
 
II. Nazwa zadania: Montaż wraz z przyłączem do sieci energetycznej nośnika reklamowego 

typu Citylight.  
 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
 
Przedmiotem zamówienia jest montaż wraz z przyłączem do wewnętrznej sieci energetycznej 

zakupionego wcześniej nośnika reklamowego typu Citylight w wyznaczonym przez 

Zamawiającego miejscu przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Citylight musi być zamontowany na konstrukcji wsporczej w postaci 2 stóp stalowych 

i ocynkowanych. 

Stopy wsporcze muszą być osadzone w gruncie na fundamencie z betonu wykonanego „na 

mokro”. Konstrukcja musi się cechować stabilnością posadowienia. 

Cała konstrukcja wsporcza musi być pokryta blendą osłonową o profilu aluminiowym. 

 

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest, w szczególności do: 

 opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na potrzeby prac 

budowlanych; 

 wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją oraz z należytą 

starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i właściwą organizacją pracy, 

obowiązującymi normami oraz przepisami prawa; 

 zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, zabezpieczenia 

terenu prowadzonych robót; 

 utrzymanie frontu robót w należytym porządku, składowania materiałów wyłącznie w 

miejscach do tego wyznaczonych, bieżącego sprzątania, niezwłocznego usuwania 

zbędnych materiałów, odpadów i urządzeń z terenu wykonywania robót. 

 
 
IV. Warunki zapłaty za wykonanie zadania  
 
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo za całość wykonanego zamówienia, po 

podpisaniu protokołu odbioru usługi.  
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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: 30.12.2018 r. (wymagany**/pożądany**) 
 
VII. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i 

kryterium/iami: 
 

cena oferty – 100%,  

 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 
 
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest 

zobowiązany do podania ceny netto jednej usługi 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 złożona na formularzu ofertowym  (według wzoru określonego przez 
Zamawiającego). 
 
2. Oferta powinna zostać złożona do dnia 18 września 2018 r. do godz. 10.00 w formie 
elektronicznej na adres s.kornas@podkarpackie.pl fakultatywnie: faxem na numer 17 747 64 
83, drogą pocztową, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Główny 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 242, 
osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. 
 

 
3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie 
zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Oferta przesłana 
pocztą elektroniczną po upływie terminu składania ofert zostanie usunięta bez jej otwierania. 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać 
złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 
 
4. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 
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XIII.  Miejsce oraz termin otwarcia oferty: 
 
1. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, al. Łukasza 

Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 242, o godz. 10:15,  w dniu w którym upływa termin 
składania ofert. 

 
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest/są: Sebastian Kornaś tel. 798 771 640  
 
 
XIV. Informacje dotyczące zawarcia umowy (nieobligatoryjnie), realizacji zamówienia: 
 
1. Za wyjątkiem zapisów  w pkt. 2 w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez 

Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi 
zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy. 

2. 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 

potwierdzonym podpisaniem protokołu odbioru, 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 ofertowy 


