
 

 
Projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego – II etap " 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

 
„Inwestujemy w Twoją przyszłość” 

 

 

Zapytanie ofertowe na dostosowanie istniejących tablic informacyjnych do 

wymagań dla tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu z zakresu 

ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

Znak sprawy OR.042.2.2013.MK                                          Opole, dn. 11.06.2014 r. 

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 

euro (art.4 pkt. 8 ustawy). 

1. Zamawiający: 

Powiat Opolski 

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

NIP: 7543023121;  REGON: 531412585 

 

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach  RPO WO 2007-2013: 

 

„Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych  

Powiatu Opolskiego – II etap” 

 

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostosowanie trzech istniejących, jednostronnych tablic 

informacyjnych o wymiarach 125 cm x 160 cm do wymagań dla tablic pamiątkowych  

z wykorzystaniem istniejących konstrukcji oraz słupków zamontowanych w gruncie. 

Zakres zamówienia obejmuje: 

-  zdjęcie istniejących tablic informacyjnych wraz z konstrukcją ze słupków mocujących, 

- ewentualny transport zdemontowanych tablic wraz „z” „do” miejsca wykonania prac 

dostosowawczych (tablice znajdują się na miejscu zrealizowanego projektu tj. na terenie 

administrowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Zamkowa 8,  

46-060 Prószków; Zespół Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie ul. Pomologia 11,  

46-060 Prószków; Zespół Szkół w Tułowicach ul. Zamkowa 15, 49-130 Tułowice), 

Nr umowy o dofinansowanie RPOP.04.03.00-16-014/12-00 
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- dostosowanie treści oraz ewentualnie układu i znaków graficznych tablic informacyjnych 

do wymagań dla tablic pamiątkowych z wykorzystaniem aktualnych danych co do 

wartości inwestycji i wkładu UE podanych przez Zamawiającego, 

-  dostawa dostosowanych tablic do miejsca realizacji inwestycji, 

-  montaż dostosowanych tablic wraz z konstrukcją do słupków mocujących. 

 

Tablice pamiątkowe muszą zawierać następujące treści i logotypy graficzne: 

 

• emblemat Unii Europejskiej spełniające wytyczne Komisji Europejskiej oraz odniesienie 

słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

• logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 -

2013, zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej i Wytycznymi Ministra Rozwoju 

Regionalnego w zakresie informacji i promocji z dnia 13 sierpnia 2007 r. 

• herb (logotyp) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy czym w/w 

logotypy graficzne są dostępne na stronie internetowej RPO WO pod adresem: 

 

W/w logotypy graficzne są dostępne na stronie internetowej RPO WO pod adresem: 

www.rpo.opolskie.pl 

 

• nazwę i herb (logotyp) beneficjenta: Powiat Opolski; 

• hasło promocyjne dla RPO WO: Inwestujemy w Twoją przyszłość; 

• informacja o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego tj.  „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013”; 

• nazwa projektu; 

• informację o całkowitej, ostatecznej wartości projektu, ostatecznej wartości dotacji ze 

środków Unii Europejskiej, ostatecznej wartości wkładu Powiatu Opolskiego (zgodnie  

z informacją podaną przez beneficjenta (zamawiającego) na zleceniu realizacji 

zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym). 

 

Tablice pamiątkowe muszą posiadać następujący układ i strukturę powierzchniową 

(załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego). 
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4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis 

sposobu obliczenia ceny. 

Przy wyborze ofert Beneficjent  będzie się kierował następującymi kryteriami:  

1 kryterium:  cena  -  waga  100%      

 

Sposób oceny ofert: 

C (cena oferty) =  najniższa cena łączna spośród złożonych ofert : cenę łączną oferty 

badanej  x  100 pkt. 

 

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  

• Miejsce realizacji zamówienia:  powiat opolski  

Tablice należy odebrać oraz ponownie dostarczyć i zamontować w: 

1. Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Zamkowa, 46-060 Prószków, 

2. Zespół Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11,  

46-060 Prószków, 

3. Zespół Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 15, 49-130 Tułowice. 

 

• Termin realizacji zamówienia: do dnia 25 czerwca 2014 r. 

  

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert. 

Oferty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej 

w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej 

nienaruszalność) w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29,  

45-068 Opole, w terminie do dnia 17.06.2014 r. do godz. 13.00. z dopiskiem:  

„Oferta na tablice pamiątkowe – Niska emisja II” 

 

„UWAGA” – brane będą pod uwagę tylko te oferty, które wpłyną w wyżej podanym 

terminie, nie będzie brana pod uwagę data nadania. 

 

Oferty niekompletne zostaną wyłączone z postępowania bez możliwości uzupełnienia 

uchybień lub braków. 
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Oferty dostarczone do Starostwa Powiatowego w Opolu po wyznaczonym terminie składania 

ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji 

elektronicznej. 

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który: 

-  posiada doświadczenie w zakresie realizacji instrumentów informacyjno-promocyjnych dla 

projektów współfinansowanych ze środków publicznych w ramach programów 

wspólnotowych lub krajowych. 

 

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z 

formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie 

właściwym dla formy organizacji firmy oferenta. 

Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

1. Ofertę cenową – zał. nr 1, 

 

Powyższy dokument może być złożony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą Wykonawcę. 

 

2. Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania przy realizacji zamówienia 

wytycznych dla beneficjentów RPO WO w zakresie wypełniania obowiązków 

informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do ulotek informacyjno – promocyjnych – 

zawartych w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO 

WO pod adresem www.rpo.opolskie.pl – zał. nr 2.  

3. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie realizacji instrumentów 

informacyjno-promocyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków publicznych 

w ramach programów wspólnotowych lub krajowych – zał. nr 3. 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący 

sposób:  spełnia, nie spełnia. 
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8. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia 

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 17.06.2014 r. o godz. 13.30.  

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub mailową 

najpóźniej w dniu 17.06.2013 r. do godz. 15.30. W tym samym terminie do podmiotu 

wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji 

zamówienia. 

Zamawiający dokona formalnej akceptacji wykonanych zgodnie z projektem (załącznik nr 4) 

tablic pamiątkowych oraz ich umocowania oraz ich umocowania (lub wniesie uwagi do 

projektu/-ów) w ciągu 1 dnia roboczego od momentu przesłania projektu i innych 

niezbędnych danych projektowych na adres e-mail zamawiającego: 

mkupka@powiatopolski.pl przy czym okres roboczy w odniesieniu do niniejszego 

zamówienia trwa w dni pracujące: w poniedziałek  od godz. 7.30 do godz. 17.00, od wtorku 

do czwartku od godz. 7.30 do godz. 15.30, w piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00. 

 

9. Uwagi końcowe 

Istniejące tablice informacyjne można oglądać w dowolnym czasie w miejscach wskazanych 

w pkt. 5. Na życzenie potencjalnych oferentów możliwe jest przesłanie drogą mailową zdjęć 

istniejących tablic informacyjnych – w ciągu 1 dnia od daty przesłania takiej prośby na adres 

mailowy Starostwa Powiatowego w Opolu mkupka@powiatopolski.pl lub ewentualnie na  

fax. 77 54 15 103 lub 77  54 15 171 wraz z podaniem adresu maila zwrotnego.  

Osobą kontaktową w sprawie jest Pan Manfred Kupka (tel. 77 54 15 172). 

 

 

         Starosta Opolski 

         /-/ Henryk Lakwa 
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Opole, dn……………………… 

Dot. postęp. OR.042.2.2013 

Załącznik nr 1 

 

O F E R T A 

Ja/My niżej podpisani  

.................................................................................................................................................................. 

z siedzibą w: ........................................................................................................................................... 

składamy niniejszą ofertę na dostosowanie trzech istniejących tablic informacyjnych do 

wymagań dla tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu z zakresu ochrony 

powietrza, odnawialnych źródeł energii współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2013 - zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia ………………… r. 

 

za cenę netto:...........................................zł,  

 

plus podatek VAT ....................................zł 

 

tj. cena brutto.............................................zł 

 

(słownie:...................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

• Termin realizacji zamówienia – do dnia 25 czerwca 2014 r. 

 

........................................................ 

            miejscowość i data 

    ...................................................................................... 

       Pieczęć i podpis Wykonawcy  

                  lub  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
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Opole, dn……………………… 

Dot. postęp. OR.042.2.2013 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja/My niżej podpisani  

................................................................................................................................................................... 

z 

siedzibą:................................................................................................................................................... 

 

oświadczamy, że  zapoznaliśmy się  i przyjmujemy do stosowania przy realizacji zamówienia 

wytycznych dla beneficjentów RPO WO w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-

promocyjnych w odniesieniu do tablic pamiątkowych – zawartych w dokumentach 

wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WO pod adresem 

www.rpo.opolskie.pl   

 

 

........................................................ 

            miejscowość i data 

   

 ............................................................................................................... 

       Pieczęć i podpis Wykonawcy  

     lub  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
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Opole, dn……………………… 

Dot. postęp. OR.042.2.2013 

Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja/My niżej podpisani  

................................................................................................................................................................... 

z 

siedzibą:................................................................................................................................................... 

oświadczam(y), że posiadam(y) doświadczenie w zakresie realizacji instrumentów 

informacyjno-promocyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków publicznych  

w ramach programów wspólnotowych lub krajowych. 

 

 

 

........................................................ 

            miejscowość i data 

   

 ............................................................................................................... 

       Pieczęć i podpis Wykonawcy  

     lub  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  

 


