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ROZEZNANIE RYNKU
Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody
zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

Wykonanie tablicy pamiątkowej ramach promocji projektu: pn. „Zakup średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP
Lubienia"
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody
NIP: 664 19 40 504;
tel.: 41 271 13 40 wew. 217,
www.brody.info.ol ; srodowisko@brody.info.pl
H. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie jednostronnej tablicy pamiątkowej o wymiarach
wys. 80 cm; szer. 120 cm projektu oraz 2 szt. plakatów o wymiarach 297 x 420 mm wykonanych na
folii samoprzylepnej. Tablice muszą być wykonane na podkładach 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.
Zakres zamówienia obejmuje:
wykonanie projektu graficznego tablicy informacyjnej oraz plakatów wg poniższych zaleceń
zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Swiętolcrzyskiego na lata 2014 - 2020 zakresie wypełniania obowiązków
informacyjno-promocyjnych,
wykonanie zaprojektowanych tablic informacyjnych oraz plakatów - po ich formalnej.
akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego),
dostawę tablic i plakatów do siedziby Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody.
Tablica pamiatkowa musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:
nazwę beneficjenta,
tytuł projektu,
cel projektu,
zestawienie znaków graficznych znaki FE i UE oraz herb województwa
adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
Wzór tablicy.
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[Twój tytuł projektu do uzupełnienia]
Cel projektu: [Twój cel projektu do uzupełnienia]
Beneficjent: [Nazwa beneficjanta do uzupełnienia]
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Plakat musi zawierać:
nazwę beneficjenta,
tytuł projektu,
cel projektu,
wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt,
zestawienie logo, znaki FE i UE oraz herb województwa
adres portalu www.mapadotacji.Rov.pl
Wzór plakatu

[Twoja nazwa do uzupełnienia] realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich (Twój tytuł
projektu do uzupełnienia]
Celem projektu jest [Twój cel projektu do uzupełnienia]

Dofinansowanie projektu z UE: [Kwota do uzupełnienia]
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1II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w terminie: 14 dni od daty zawarcia umowy
TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę na formularzu oferty (zał. nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 24.07.2017 r., pisemnie do
godziny 15:15, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, 27 — 230 Brody.
ć
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferta musi zawiera
oznaczenie: Oferta na Wykonanie tablicy pamiątkowej

DODATKOWE INFORMACJE
Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto plus
podatek VAT.
ą
Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacj
przedmiotu zamówienia.
Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 30
dni, po odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz po
złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną pracę w siedzibie
Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter
sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie
ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego
2

Sil Fundusze
Europejskie
Program Regionatny

51

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionatnego

następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty
i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
e) Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ernest Kumek tel. 41 271 13 40 wew. 217
e-mail: srodowisko@brodvinfo.D1

Brody, dnia 10.07.2017r.

WÓJT G:11
lir
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Wykonanie tablicy pamiątkowej ramach promocji projektu: pn. „Zakup średniego
samochodu ratowniczo — gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP
Lubienia"

Dane Wykonawcy:
Nazwa:
Adres:
faks:

Telefon:
Email:
REGON:

NIP:
Osoba do kontaktu:
Dane Zamawiającego:

Gmina Brody ul St. Staszica 3, 27-230 Brody
tel.: 41 271 13 40
ofertą
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową, zgodnie z załączoną
',Cul) vvci.
Wartość brutto
VAT
Wartość netto
L.p. Nazwa zadania

1

Wykonanie tablicy pamiątkowej
ramach promocji projektu: pn.
,Zakup średniego samochodu
ratowniczo — gaśniczego na
podwoziu 4x4 z wyposażeniem
dla OSP Lubienia"

(miejscowość i data)

(podpis osoby upoważnionej)

