
 
  

               Gryfów Śląski, 25.02.2020 r. 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zaprasza do składania ofert na usługę o wartości 

szacunkowej poniżej 30 tysięcy euro. 

 

Zamawiający: Gmina Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski 

NIP: 616-12-23-228 

Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Współpracy  

INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 

I Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 7 tablic z opisem zabytków tłumaczonym na j. 

angielski i j. niemiecki oraz 7 gablot zewnętrznych ogłoszeniowych w ramach projektu 

,,Revival!”. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Wolnostojące tablice informacyjne ze stała grafiką oraz gabloty do zamieszczania 

bieżących informacji 

Tablice 

7 sztuk  

Wymiary  

2000 x 1000 mm – 3 szt. 

2500 x 1200 mm – 3 szt. 

1200 x 800 mm – 1 szt. 

Lico z wydrukiem zabezpieczonym laminatem UV, trwale naniesionym na blachę 

ocynkowaną rozpięte na stalowej ramie osadzonej na lakierowanych stalowych słupkach 

ze zdobieniami. Nagłówek półokrągły z herbem  

( nadstawka). Kolor czarny ( RAL 9005) 

Konstrukcja wolnostojąca, nierdzewna montowana w betonie. 

Projekty graficzne na tablice zostaną dostarczone przez zamawiającego w plikach pdf 

po podpisaniu umowy. 

Gabloty ze zdobieniami. 

7 sztuk 

Wymiary 2000x 1000 mm 

Słupy: stal lakierowana 

Gablota : aluminium lakierowane 
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Szklane drzwiczki – szkło bezpieczne 

Powierzchnia ekspozycyjna : tablica magnetyczna, zamykana na zamek, dwuskrzydłowa, 

każde skrzydło wyposażone w zamek z kluczem ( po 3 szt. w komplecie). Głębokość 

zakotwiczenia w gruncie ma zapewnić stabilność tablicy i spełniać wymogi 

bezpieczeństwa. 

Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy. 

 

II Warunki Udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu. 
 

III Kryteria oceny ofert 

Cena  przedmiotu zamówienia 

III.1 Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny oferty. 

Cena  przedmiotu zamówienia 100%- 100 pkt 

III.2 Opis przyznawania punktacji - sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego 

kryterium oceny Oferty: 

Cena przedmiotu zamówienia  – obejmuje cenę wykonania usługi. Oferta z najniższą ceną 

otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie 

proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru: 

C = [C min / C bad] x 100 

gdzie: 

    C - liczba punktów za cenę ofertową 

    C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych 

    C bad - cena oferty badanej 

Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

 

IV Przygotowanie oferty. 

1. Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie w złotych polskich w załączonym 

formularzu ofertowym. 

2. Ceny określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym są cenami ryczałtowymi i nie 

będą waloryzowane przez okres trwania umowy. 

3. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy. 

4. Płatności: – w terminie do 14 dni od otrzymania faktury/rachunku za wykonanie usługi. 

5. Miejsce dostawy - Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Gryfowie Śląskim; ul. Kolejowa 42; 59-620 Gryfów Śląski. 

 

 

V Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej 

umowy: 

V.1. Dopuszczalne są następujące przypadki i warunki zmiany umowy:  

V.2.1. zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym 

zakresie nie leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu 

Zamawiającego,  

V.2.2. zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w związku z okolicznościami 

wymienionymi w pkt 2.1.  
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w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 

niniejszej umowie,  

V.2.3. zmiany wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą wysokości podatku VAT w 

przypadku zmiany przepisów ( tylko w przypadku zmniejszenia),  

V.2.4. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:  

V.2.4.1. gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego  

w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego w tym również skrócenie terminu 

realizacji umowy, które możliwe jest po wcześniejszych uzgodnieniach i za zgodą obu Stron 

umowy,  

V. 2.4.2. z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie dostawy w 

określonym pierwotnie terminie o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia 

skutków tego działania,  

V.3. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony 

pod rygorem nieważności. 

VI INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, O ILE 

ZAMAWIAJĄCY TAKĄ MOŻLIWOŚĆ PRZEWIDUJE: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

 

VII INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH, O 

ILE ZAMAWIAJĄCY TAKĄ MOŻLIWOŚĆ PRZEWIDUJE: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

 

VIII INFORMACJĘ O POWIĄZANIACH OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

Zamawiający wprowadza zakaz powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z 

Zamawiającym. 

 

IX. SKŁADANIE OFERT 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski lub przesłać 

pocztą tradycyjną do 4 marca 2020  5 marca 2020 r. do godziny 15:00. na adres Rynek 1, 59- 

620 Gryfów Śląski.  

 

Osoby upoważniona do udzielania wyjaśnień ze strony Zamawiającego: 

a) w kwestiach formalnych związanych z procedurą :  

Michał Siemek podinspektor ds. zamówień publicznych tel 75 78 13 916, mail 

m.siemek@gryfow.pl  

b) w kwestiach merytorycznych związanych z realizacja przedmiotu zamówienia:  

Agnieszka Muszka - inspektor ds. współpracy z zagranicą i promocji gminy Telefon: 

(75) 78 12 944 email: it@gryfow.pl. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Wzór umowy 

3. Oświadczenie wykonawcy 

mailto:it@gryfow.pl
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Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień ze strony Zamawiającego: 

Andrzej Tartak, zamówienia_pub@gryfow.pl   

Michał Siemek, m.siemek@gryfow.pl                                                                                                

Agnieszka Muszka it@gryfow.pl 
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