Załącznik nr 1 do umowy
Puławy, dnia 20.01.2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednostronnej tablicy informacyjnej na potrzeby
realizacji projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.
I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Puławy
ul. Lubelska 5
24-100 Puławy
NIP: 7162657627
Regon: 431019371
II. PODSTAWA PRAWNA
1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie:
a) Zarządzenia Nr 85/2020 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza
niż 130.000,00 zł;
b) Wytycznych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych obowiązujących
beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub państwowych
funduszy celowych dostępnych na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
pod linkiem https://www.gov.pl/web/premier/promocja.
2. Do zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy
informacyjnej wg poniższej specyfikacji:
a) wymiar tablicy: 200 cm x 300 cm,
b) konstrukcja nośna i wsporcza tablicy z profili stalowych zamkniętych (np. kwadrat) ma być
zaprojektowana, wykonana i dostosowana do wielkości tablicy gwarantując odpowiednią
sztywność i odporność na warunki atmosferyczne m.in. wiatr; zabezpieczenie konstrukcji
stalowej antykorozyjne poprzez oczyszczenie i przygotowanie profili stalowych,
zapodkładowanie i dwukrotne pomalowanie farbą zewnętrzną alkidową; kolor farby
zewnętrznej do uzgodnienia z Zamawiającym,
c) tablica ma zostać wykonana z PCV spienionego białego o wymiarach 200 cm x 300 cm
i minimalnej grubości 5 mm,
d) folia samoprzylepna Oracal z wydrukiem solwentowym odpornym na warunki atmosferyczne,
cały wydruk oklejony folią transparentną,
e) tablice należy wykonać w kolorze białym z odpowiednimi logami, tłem, napisami wykonanymi
czcionką i ze znakami zgodnie z wytycznymi,

f)

tablice należy trwale osadzić w gruncie z czego dolna krawędź tablicy po osadzeniu powinna
się znajdować minimum 1,8 metra od podłoża.

g) tablica ma zostać posadowiona przy obiekcie nowo wybudowanej hali widowiskowosportowej w Puławach przy ul. Lubelskiej,
h) tablica ma zawierać m.in.: flagę i godło Rzeczypospolitej Polskiej; informację
o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa lub z państwowego funduszu celowego;
nazwę programu; nazwę projektu; wartość dofinansowania i całkowitą wartość inwestycji.
2. Rodzaj znaków graficznych oraz typografia uwidoczniona na tablicy, wielkość i rodzaj czcionki
powinna być zgodna z wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych
obowiązujących beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub
państwowych
funduszy
celowych
dostępnych
pod
linkiem:
https://www.gov.pl/web/premier/promocja, w tym w sposób szczególny w zakresie tablic
informacyjnych o wymiarach 200 cm x 300 cm.
3. Tablica musi zawierać następujące informacje:
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu
„Budowa hali widowiskowo-sportowej w Puławach”
DOFINANSOWANIE: 17 000 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 103 000 000 zł (kwota do wpisania do uzgodnienia),
4. W ramach zamówienia Wykonawca wykona i przedstawi do akceptacji Zamawiającego projekt
graficzny tablicy wraz z opisem przyjętych rozwiązań technicznych.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 22.02.2021 r.
V. OKRES GWARANCJI
W ramach zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane tablice na
okres 60 miesięcy.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wszystkie wartości cenowe określane będą w złotych polskich (PLN), a wszystkie płatności będą
realizowane wyłącznie w złotych polskich (PLN).
2. Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem
przybliżenia dziesiętnego.
3. Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i powinna zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. Ofertę należy przygotować na wzorze formularza stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.
2. Formularz należy wypełnić w języku polskim, komputerowo lub pisemnie drukowanymi literami.
3. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń warunków określonych
w niniejszym zapytaniu.
4. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT
Cena – 100 %
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wymaganiom
określonym w niniejszym zapytaniu i który zaproponuje najkorzystniejszą (najniższą) cenę.
W przypadku złożenia przez Wykonawców ofert z taką samą ceną, Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zaproszenia tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając
oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż w pierwotnie złożonych ofertach.
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć:


w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w siedzibie
zamawiającego: Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy



lub przesłać na adres e-mail: iwona.mizura@um.pulawy.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.01.2021 r., do godz. 14:00
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
XI. POZOSTAŁE INFORMACJE


Osobą upoważnioną do udzielania informacji związanych z postępowaniem jest Pani Iwona
Mizura tel. 81 458-61-47 lub Robert Domański, tel. 81 458-61-95 lub 695-188-956.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień
dotyczących treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak również do poprawiania
w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o wynikach
zapytania ofertowego poprzez zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej
www.pulawy.eu.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana wycofa się z postępowania lub odmawia
podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który
złoży najkorzystniejszą ofertę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

______________
Wykaz załączników:
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy;
Zał. nr 2 - Wzór umowy.

