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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

na wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ramach projektu pn. ,,Pomorskie Szlaki
Kajakowe - Szlakiem Raduni".

Projekt jest realizowany w rarnach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś. 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności
walorów dziedzictwa przyrodniczego

1. Nazwa i adres Zamawiaigcego
Gmina Somonino, ul. Ceynowy, 21, 83-314 Somonino, tel. 58 6841121, fax 58 68411 44

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: Alicja Malanowska, tel. 58 743-23-26, e-mail:
a.malanowska@somonino.pl

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu i montażu tablic informacyjnych.

Tablica musi zawierać:

* nazwę beneficjenta i partnera projektu
* tytuł projektu
@ cel projektu
* zestaw logo - znaki FE i UE oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Pomorskiego
* adres portalu yyww.i?jj4

Wzory tablic można znaleźć w Internecie na stronach
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja i na stronie ss. ?,.sr-.;, .iape p?»oiilcilslac.s. i?i.
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Stelaż tablicy:
Wykonany z rur lub profili stalowych o przekątnej min. 50 mm, o gmbości ścianki min. 3 mm.
Stelaż tablicy na dwóch nogach o wysokości nadziemnej 2,5 m powipane poprzecznie,
zostanie zamontowany do ziemi na głębokość min 80 cm i zabetonowany.
Tablica informacyjna:
- nie może zawierać innych inforrnacji i elementów graficznych, chyba że za zgodą Instytucji
współfinansującej przedsięwzięcie;
- wykonana z tworzywa wielowarstwowego typu dibond (tablica w jednym kawałku);
Zamawiający zwraca się z prośba o wycenę:
- 4 szt. tablic jednostronnych,

Do stelażu tablicy będzie przymocowany ekran wykonany w kształcie prostokąta o wymiarach
80 x 120 cm. Ekran wykonany z tworzywa wielowarstwowego typu Dibond gr. m.in. 3 mrn i
zabezpieczony larninatem. Ekran zostanie zamontowany do stelaża tablicy na wysokości 1,5 m
od poziomu gruntu.

Ostateczne mieisca montażu na terenie Gminy Somonino zostaną wskazane przez
Zamawiaiącego po podpisaniu zlecenia realizacii usługi.

3. Warunki zamówienia itermin realizacii:

l) Oferta musi zawierać ostateczną cerve; brutto obejmującą wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się o dodatkowe wyjaśnienia
do inforrnacji zawartych w złożonych ofertach.
3) Zarnawiający nie będzie rozpatrywał ofert niespełniających opisanych w zapytaniu
wamnków zamówienia oraz ofert niekompletnych czy złożonych po terrninie.
4) Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno nastąpić najpóźniej do naipóźniej 15 czerwca
2018 r.

5) Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od dnia przedłożenia
poprawnie w9stawionej faktury VAT/rachunku do siedziby Zamawiającego wraz z kompletem
wymaganych dokumentów, tj. protokołem zdawczo-odbiorczym.
6) Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

4. Opis kryterium oceny ofert i wymagane dokumenty:

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane zostanie następujące kryteriurn: 100 % cena.

Za najkorzystniejsze uznane zostaną oferty zawierające najniższą cenę.

Jeżeli cena oferty %dzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonyrni przez Zarnawiającego lub
wynikaj ącymi z odrębnych przepisów, Zamawiaj ący w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty, maj ących wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający może żądać w szczególności złożenia kalkulacji obliczenia ceny.
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Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cene; w stosunku do przedmiotu
zamÓwienig,

5. Warunki udziału w postępowaniu:

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu
zamÓwienia.

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaŻnoŚci.

3) Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko, tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4) Ofertę należy sporządzić według formularza oferty (Załącznik Nr 1 do Zaproszenia
do składania ofert cenowych).

6. Miejsce oraz termin składania ofert:

1 ) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym Za%cznik nr 1 do Zaproszenia
do sldadania ofert cenowych w terminie do dnia 22.05.2018 r., do godz. 15.30

2) Ofertę można składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Somonino,
lub przesłać pocztą (lub kurierem) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem ,,Oferta na
tablice - kajaki" na adres: Gmina Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino lub drogą
elektroniczną scan podpisanei oferty na adres: a.malanowska@somonino.pl

Uwaga: Decyduje data wp%u.

3) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zamieszczono na stronie: -=- 1. ?2 'i?o ?'. ;H?????:i-.a-)-:::' -
Zakładka ,,Inwestycje? - podzakładka ,,Projekty? - po lewej stronie rozwija się lista projektów
należy wybrać ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni".

Załączniki:

1.
2.

Formularz ofertowy - wzór.
Wzór tablicy informacyjnej.
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Zbignfe[r Richert
Sekret@ Gminy

GMINA śOMONlN0
ul. Ceynowy 21

83-314 Somonino
NIP 589-10-31-191
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