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Świdnica 19.03.2010 r. 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
(zamówienie o wartości do 14 000 euro) 

 
1/ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Gmina Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, województwo dolnośląskie. 
NIP 884-23-65-226, Regon 890718389 
 
2/ TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

 
Nie objęte przepisami prawa zamówień publicznych na podstawie art. 8, pkt 4 ustawy prawo 
zamówień publicznych. Zamówienie poniżej 14.000 euro.  
 
Przedmiot zamówienia: 
 
Działania promocyjne w ramach przedsięwzięcia pn. . „Zmiana sposobu użytkowania 
budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie nr 12 na Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe” w ramach Działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną 
i kulturową w Priorytecie VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i 
kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”), Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, 
 
3/ OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA: 
 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o: Załącznik do Uchwały nr 
2123/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2008 r. - Poradnik 
dla Beneficjenta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1 i 1.2 oraz Priorytetu 10 
Wersja nr 6 oraz Księgę Identyfikacji Wizualnej dostępnej na stronie 
www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce „Informacja i promocja” 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje w swym zakresie wykonanie działań promocyjnych dla 
projektu „Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie  
nr 12 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe ": 
a/ wykonanie tablicy informacyjnej jednostronnej – 1 sztuka, 
b/ wykonanie tablicy pamiątkowej jednostronnej – 1 sztuka, 
c/ wykonanie plakietek informacyjnych samoprzylepnych – 400 sztuk. 
 
4/ WARUNKI WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA: 
 
Tablicę informacyjną, pamiątkową oraz plakietki informacyjne należy wykonać zgodnie 
załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
„Poradniku Beneficjenta” pkt.16.1. w terminie do:  
- 16.04.2010 r. – tablica informacyjna,  
- 15.11.2010 r. – tablica pamiątkowa i plakietki informacyjne  
 
 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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5/ TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

- rozpoczęcie realizacji: dzień podpisania umowy 
- zakończenie realizacji: 15 listopad 2010 r. 
 
6/ OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ WYMAGANYCH    
    DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE TYCH WARUNKÓW, KTÓRE WINNY  
    BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY.  

 
Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielnie zamówienia winni złożyć następujące 
oświadczenia: 

 
Oświadczam, iż: 

a. przedmiot prowadzonej przeze mnie działalności jest tożsamy z przedmiotem 
zamówienia 

b. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 
finansowym, technicznym i kadrowym zapewniającym wykonanie zamówienia 

c. w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości 
d. jestem związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert 
e. na bieżąco reguluję należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego 

 
 
8/OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

Cenę ofertową należy ustalić w oparciu o kalkulację własną wykonawcy przedmiotowego 
zamówienia wykonaną na podstawie zakresu opisanego w niniejszym zaproszeniu. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie kalkulacji własnej z uwzględnieniem 
wszelkich podatków, która stanowić będzie wycenę usługi określonej w niniejszym 
zaproszeniu.  

 

9/ OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE   
    OFERTY, WRAZ ZE ZNACZENIEM TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

  
KRYTERIA WYBORU: 

oferowana cena brutto za całość zadania      - 100 %  
 

SPOSÓB OCENY OFERT: 

   Oferty oceniane będą komisyjnie w sposób punktowy od 0 do 100 punktów na zasadach 
niżej określonych.  

 

„oferowana cena brutto za całość zadania” 
 

Ilość pkt. = 
najniższa zaoferowana cena brutto  

x 100 pkt. 
cena brutto oferty badanej  

 
Uzyskane punkty będą mnożone przez wagę (znaczenie) kryterium ceny - 100 %, a 
uzyskane w ten sposób punkty decydują o zajętym w przetargu miejscu. Maksymalna 
ilość możliwych do uzyskania punktów: 100. 

 
10/ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY  
 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której istotne postanowienia zawarto 
poniżej: 
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10.1. WYNAGRODZENIE:  
 

Za wykonanie „przedmiotu umowy” strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe równe 
cenie ofertowej Wykonawcy ustalonej na podstawie zapisów zawartych w 
zaproszeniu do składania ofert, przy czym cena ofertowa jest ceną brutto (cena netto 
+ podatek VAT). W przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej od 
ceny ofertowej zostaną potrącone składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczkę 
na podatek dochodowy. 

 
10.2. ODBIÓR:  
 

Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego 
przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru podpisany przez strony umowy. 
 

10.3. PŁATNOŚĆ:  
 

Strony postanawiają, że wynagrodzenie płatne będzie w częściach za wykonane 
elementy zamówienia opisane w pkt.3 i pkt.4 niniejszego zaproszenia. Podstawą 
zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę. Zamawiający 
ureguluje należne wynagrodzenie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 
dni licząc od daty otrzymania faktury lub rachunku. Zamawiający upoważnia 
Wykonawcę do wystawienia faktury VAT lub rachunku bez podpisu odbioru.  

 
Sposób przygotowania oferty: Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, 
na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej 
kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis „Zapytanie 
ofertowe dla zamówienia: 
 
Działania promocyjne w ramach przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania 
budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie nr 12 na Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe” 
  
Termin i miejsce złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 29.03.2010 roku do 
godz.10.00 w siedzibie zamawiającego parter - Punkt informacyjny.  
Termin i miejsce otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia 29.03.2010 roku,  
o godz.10.30, w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. B.Głowackiego 4, sala 210, I piętro. 

 
 

 
 
                                                           

..........................................................................                                                                                   
 
 
 
Załączniki: 
 
1. Wykaz i wymagania dotyczące tablic 
2. Wzór oferty przetargowej 
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  Załącznik nr 1 

 

Wykaz i wymagania dotyczące tablic informacyjnych oraz pamiątkowych w ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania  

budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie nr 12 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe” 

 

 
L.p. Lokalizacja tablic Wymagania dotyczące tablicy 

informacyjnej 

Wymagania dotyczące plakietki 

informacyjnej 

Wymagania dotyczące tablicy pamiątkowej 

1 Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe w 

Lubachowie Nr 12 

Ilość: 1 szt. 

Wymiary: 70 cm wys. x 90 cm szer. 

Tablica wykonana z blachy ocynkowanej 

0,7 mm z nadrukiem kolorowym (folia), 

zabezpieczona laminatem przed 

działaniem czynników atmosferycznych. 

Tablica winna być przystosowana do 

mocowania w 4 punktach do ściany 

budynku.  

Ilość: 400 szt. 

materiał wysokiej jakości i trwałości, folia 

PCV – tło białe, połysk, samoprzylepna 

druk trwały wymiary min.: 4,5 cm wys. x 6 

cm szer. Czcionka: kolor oraz tekst czarny 

przy logotypach Arial CE zgodnie z 

zasadami określonymi w „ Księdze 

Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii 

Spójności” znajdującej się na stronie 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl, zakładka 

Zasady promocji FE rozdział oraz na 

stronie www.rpo.dolnyslask.pl, zakładka 

Informacja i promocja, Kolory: 

nieagresywne 

Ilość: 1 szt. 

Wymiary: 70 cm wys. x 90 cm szer. 

Tablica wykonana z blachy mosiężnej gr. 

min. 4 mm z grawerowaniem liter. Grawer 

o głębokości min. 1 mm. Wypełnienie liter 

farbami kolorowymi. Tablice należy 

zabezpieczyć przed utlenianiem i 

działaniem czynników atmosferycznych 

poprzez polakierowanie. Tablica winna być 

przystosowana do mocowania w 4 punktach 

do ściany budynku.  

 

 

 

 

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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1. Wzór tablicy informacyjnej:  

 

 

 
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska 

  

Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej  
w Lubachowie nr 12 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe  

 
 Całkowita wartość projektu      0 000 000,00 PLN 
 Wkład Unii Europejskiej      0 000 000,00 PLN 
 

Beneficjent:   Gmina Świdnica 

 
 
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 
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2. Wzór tablicy pamiątkowej: 

 

 

 
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska 

  

Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej  
w Lubachowie nr 12 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe  

  
Beneficjent: Gmina Świdnica 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 

 

 

Uwaga: Ostateczny układ rozmieszczenia poszczególnych elementów tablic należy uzgodnić z Zamawiającym przed ich wykonaniem 

 

 

3. Wzór plakietki promocyjnej : 

 

25% 
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                                                                                  Do: 

Gmina Świdnica,  
ul. B.Głowackiego 4,  
58-100 Świdnica 

                                                                                                             (nazwa i adres Zamawiającego)   

 
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o zamówienie: 

 
Działania promocyjne w ramach przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania 
budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie nr 12 na Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe” w ramach Działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i 

kulturową w Priorytecie VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego 
Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013, 
 

My niżej podpisani  
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
(nazwa, (firma)  dokładny adres oferenta / oferentów) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie  podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich 
członków  konsorcjum lub spółki cywilnej)      
 

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w  
zaproszeniu do składania ofert. 
2. Cena oferty wynosi: netto........................................zł (słownie........................................................... 
.................................................................................................................................................................) 
powiększona o podatek VAT...............%, co w wyniku daje cenę brutto................................................zł 
(słownie....................................................................................................................................................) 
 
w tym: 
a) wykonanie tablicy pamiątkowej (zgodnie z pkt 2 załącznika nr 1) – cena:............................zł (brutto) 
b) wykonanie  tablicy informacyjnej (zgodnie z pkt 1 załącznika nr 1)  – cena:............................zł (brutto), 

c) wykonanie plakietek promocyjnych (zgodnie z pkt 3 załącznika nr 1) – cena:...........................zł (brutto) 
 
3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie: od podpisania umowy  
do : 
- 16.04.2010 r. – tablica informacyjna,  
- 15.11.2010 r. – tablica pamiątkowa i plakietki informacyjne  
 
4. Oferujemy następujące warunki płatności: zgodnie z zaproszeniem do składania ofert. 
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą,, przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
6.* zamówienie zrealizujemy  sami / przy udziale następujących podwykonawców: 
      a) ......................................................................................................................................................... 
         .......................................................................................................................................................... 
            (nazwa / firma, dokładny adres  podwykonawcy) 

      b).......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
       (nazwa / firma, dokładny adres  podwykonawcy) 
 

 
 
 
 
 
(nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców) 

 

OFERTA 
 
 
Dotyczy zamówienia o wartości do 14.000 
euro 
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7.* Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia  
jest następujący: pełnomocnictwo lub umowa konsorcjum wskazująca lidera. 
 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do składania ofert i uznajemy się za 
związanych określonymi w nim postanowieniami. 
 
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy. Zobowiązujemy się, w 
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą i Zaproszeniem do 
składania ofert, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

 Oświadczam, iż: 
f. przedmiot prowadzonej przeze mnie działalności jest tożsamy z przedmiotem 

zamówienia 
g. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

finansowym, technicznym i kadrowym  zapewniającym wykonanie zamówienia 
h. w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości 
i. jestem związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert 
j. na bieżąco reguluję należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego 

 
10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres  
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
11. Ofertę niniejszą składamy na...............kolejno ponumerowanych stronach. 
12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
a/ Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej (dokument 
może być dostarczony w formie potwierdzonej kopii) – dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą. 

 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
....................................................dn, ................................................. 
   
 
                                                                                                       ............................................................ 
                                                                                                                                  (podpis i pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) 

  

 


