
Nr zamówienia:  1/2015/POIS.

ZAPYTANIE OFERTOWE (ZO)

Ośrodek Kultury w Mirosławcu, zwany dalej Zamawiającym, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty 
na: 

dostawa i montaż 1 pylonu informacyjnego (tablicy informacyjnej)  w 
ramach realizacji  projektu „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-
zachodniej Polsce przed presją turystyczną”

I. Opis Przedmiotu Zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 1 pylonu informacyjnego (tablicy 
informacyjnej) , stanowiących załącznik nr 1 do ZO)

· Konstrukcja zaprojektowana w oparciu o model obciążenia zgodny z PN-EN 1991-1-4:2008 , dla I 
strefy wiatrów na terenie Polski 
 · Boki pylonu wykończone profilami maskującymi mocowania do konstrukcji nośnej 
 · konstrukcja będzie posiadała przestrzeń do zamontowania w przyszłości podświetlenia od wewnątrz 
na  diody LED, sterowane czujnikiem zmierzchowym, zasilanie 230V
· Grafika wycinana laserowo i podklejana płytą plexi mleczna translucentna 
Kolorystyka 4+4 wg załącznika 1
· Bryła pylonu wychodząca poza prostokątną formę – panele z możłiwościa podświetlenia diodami LED z 
licem z plexi , kaseta aluminium, spawana , malowane proszkowo według palety RAL
·  Fundament: stopa  fundamentowa betonowa (B20), umieszczona w gruncie min. 70 cm w głąb
Kotwienie elementów ukryte, zapewniające bezpieczeństwo przechodniom (brak ostrych krawędzi i 
wystających elementów)
2. CPV:   31523200-0 – (Trwałe znaki informacyjne) 

                          30192170-3 – (Tablice informacyjne) 

3. Szczegółowe warunki udzielenia zamówienia i realizacji poszczególnych zadań zawarte są w 
projekcie umowy (Załącznik nr 3 do ZO).

II. Miejsce:

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w pkt I:
1. pylon (tablica informacyjna)
a) Mirosławiec działka nr 976, obręb 0001 Mirosławiec

III. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie powinno zostać zrealizowane do04.05.2015 r.

IV. Wymogi w stosunku do Wykonawcy:



O zamówienie mogą starać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3  lat przed upływem terminu 
składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, 
świadczyli usługę dostawy wraz z montażem co najmniej 5 tablic informacyjnych (pylonów) o wymiarach 
min 1 m x 2 m. Wykonawca  jako dowód spełnienie tego warunku złoży oświadczenie na formularzu 
stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Poda w nim miejsca dostawy i montażu tablic 
informacyjnych.

V. Termin do którego należy złożyć ofertę

08.04.201 r do godz. 15:00

VI. Formy złożenia oferty:

1. Oferty można nadsyłać:

� � w wersji pisemnej (oryginał) na adres: Ośrodek Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa 1,  78-650 
Mirosławiec lub,

� � drogą elektroniczną na adres okis.mc@wp.pl 

2. Ofertę należy przygotować poprzez wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik 
nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz w celu udowodnienia spełnienia warunku 
określonego w pkt. IV ZO wypełnienie formularza, zawartego w załączniku nr 4 do ZO.

Zaleca się aby wypełnione formularze:
� � zostały opatrzone pieczątką firmową (tj. zawierał adres lub siedzibę oferenta),
� � zostały podpisane czytelnie przez osobę upoważnioną w imieniu oferenta,
� � posiadały datę sporządzenia. 
Informacja   oo   wyborze   Wykonawcy   zostanie   umieszczona   na   stronie 

www.bip.kultura.miroslawiec.pl  oraz tablicy ogłoszeń

VII. Sposób wyboru oferty (kryteria oceny):

Zamawiający wybierze ofertę na podstawie kryterium najniższej ceny (100%).

VIII. Warunki realizacji umowy i sposób dokonywania płatności:

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej 
faktury VAT lub rachunku oraz bezusterkowego odbioru  przedmiotu dostawy.

IX. Uwagi końcowe:

1. Niniejsze zapytanie stanowi rozeznanie rynku w związku z realizacją projektu „Zabezpieczenie 
populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną” realizowanym w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 21.03.2013 r. nr POIS. 05.01.00-
00-399/12).     Dofinansowano   ze   środków   Narodowego     Funduszu   
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 21.03.2013 r. 
nr umowy 121/2013/Wn-16/OP-PO-PS/D). Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu 
ustawy prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
� � zmiany terminu składania ofert;
� � wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne 



lub budzą wątpliwości ;
� � uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
� � poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;
� � odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
� � odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego. 

3. Zamawiający może przeznaczyć na zamówienie 12 000PLN brutto.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

    Załączniki:    

1. Załącznik nr 1,  – projekt pylonu

2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy

4. Załącznik nr 4 -  Opis doświadczenia
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