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„… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…”





ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie  i dostawę tablicy informacyjnej ramach zadnia „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Lasocin – gmina Ożarów”.
I.        Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
Gmina Ożarów
ul. Stodolna 1
27-530 Ożarów

II.       Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego 1 tablicy pamiątkowej z blachy stalowej o grubości 1,25 mm, ocynkowanej, z podwójnie zaginanymi krawędziami. 
Wymiary tablicy: 2,20 cm x 1,70 cm. 
Grafika wykonana: metodą plotera solwentowego (drukującego), zabezpieczona folią transparentną odporną na warunki atmosferyczne. Słupek ocynkowany (jednolity) z kształtownika 60x60mm- 2 szt. Zabetonowany w gruncie. Tablica montowana do słupka za pomocą dwóch uchwytów zamocowanych do krawędzi tablicy. 
Dolna krawędź tablicy na wysokości 1,6 m od gruntu. 
Projekt tablicy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Tablica powinna zawierać obowiązujący zestaw znaków graficznych, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z art. 8 Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR.

Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie należy wykonać w terminie 10 dni od otrzymanego zlecenia.
Wynagrodzenie płatne w ciągu 14 dni od daty odebrania przez Zamawiającego tablicy 
i dostarczenia faktury. 
Gwarancja na zrealizowany przedmiot zamówienia: 5 lat.

Sposób przygotowania oferty i kryteria wyboru.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu – załącznik nr 2,
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. 
 VI. Ofertę należy przesłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: 
Urząd Miejski w Ożarowie ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów pokój nr 11 (sekretariat)
przetargi@ozarow.pl 

Oferty należy dostarczyć do dnia 25.02.2015r. do godziny 10:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu ofert do Zamawiającego.
VII. Osoba uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest:
Łukasz Wtorkowski, tel. 15 86-10-700 do 702, e-mail:  lukasz.wtorkowski@ozarow.pl 

VIII. Informacja o wyborze oferty będzie zamieszczona na stronie Zamawiającego www.bip.ozarow.pl. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. 
IX. Załączniki do zapytania ofertowego:
	Załącznik nr 1 - Wzór tablicy załącznik nr 1

załącznik nr 2 – wzór oferty  załącznik nr 2
	załącznik nr 3 – wzór umowy załącznik nr 3
 


