Bolków,10.07.2018 r.
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty
określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.)
PG.271.3.2018
Zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.
„Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”
Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”
Poddziałania 6.3.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zapytanie ofertowe
1. Nazwa i adres Inwestora:
Gmina Bolków
ul. Rynek 1
59-420 Bolków
2. Nazwa zadania
Zakup stojaków informacyjnych dla zadania:
„Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Na przedmiot zamówienia składa się zakup stojaków informacyjnych:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- ilość- 5 szt.,
- rama w formacie A3 ustawiona w pionie,
- rama przystosowana do zmian informacji, zatrzaskowa, aluminiowa,
- zastosowanie systemu OWZ (otwórz- włóż/wyjmij- zamknij),
- zastosowanie szyby bezpieczeństwa z plastiku giętkiego,
- wykończenie anodowane srebrne,
- zastosowanie elastycznej foli antyrefleksyjnej z filtrem UV, której zadaniem jest tłumienie
refleksów światła, chroniąc zamieszczane informacje przed blaknięciem,
-podstawa ciężka (najlepiej stalowa) srebrna,

-stojak z aluminiową nogą,
- całkowita wysokość stojaka nie mniej jak 110 cm,
- w zestawie dolna kieszeń na ulotki wykonana z pleksi w formacie a5,
- dostawa do siedziby zamawiającego.
- przykładowa wizualizacja:

4. Tytuł realizowanego projektu:
„Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
5. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w całości najpóźniej w
terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.
6. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena ofertowa
będzie kwotą ryczałtową w związku z tym nie będzie podlegać zmianie w trakcie realizacji
zamówienia.
Cenę należy podać w złotych polskich z uwzględnieniem wszystkich obciążeń w tym podatku VAT.
7. Rodzaje kryteriów oraz opis kryteriów, którymi Inwestor będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem wagi tych kryteriów i sposobu oceny złożonych ofert:
Kryterium i waga:
1. CENA – 90 %
2. Termin realizacji zamówienia- 10 %
Ad. 1
Liczba punktów (maksymalnie 90 pkt.), którą można uzyskać w ramach kryterium cena,
obliczona zostanie wg wzoru:
Wx= (Cmin/Cx) x 80 punktów, gdzie
Wx- ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,
Cmin- najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach
Cx- cena brutto oferty cenowej

Ad. 2
Liczba punktów max. 10), którą można uzyskać w ramach kryterium „termin realizacji
zamówienia” , zostanie obliczona w następujący sposób:
Za każdy dzień poniżej 10 dni Zamawiający przyzna 1 pkt. ; tj. 10 dni- 1 pkt. (9 dni- 2 pkt.,
8 dni- 3 pkt., 7 dni- 4 pkt. … 1 dzień- 10 pkt.)
Termin zaoferowany nie może być dłuższy niż 10 dni. Oferta wykonawcy, który zaoferuje
realizację zamówienia w terminie dłuższym niż 10 dni zostanie odrzucona jako oferta,
której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość pkt. obliczoną
według powyższych wzorów.
Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował
elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim,
m.in.:
- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
- zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
- zasadą przepływu swobody kapitału, towarów, dóbr i usług,
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.
Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo
ofertę.
8. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać:
- pisemnie w zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego:
Gmina Bolków, Rynek 1, 59-420 Bolków, pokój nr 9 (sekretariat) lub
- w ogólnodostępnym formacie w formie elektronicznej na adres: promocja@bolkow.pl
Ofertę prosimy zatytułować:
Oferta na zakup stojaków informacyjnych dla zadania:
„Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Ofertę proszę złożyć na druku oferty ( załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy,
wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub przez osoby posiadające
pisemne pełnomocnictwo. Wyżej wskazane pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
Termin składania ofert: nie później niż do 18.07.2018 r. do godz. 10.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty nie podpisane nie będą rozpatrywane.
Oferta stanowi jednostronne oświadczenie woli.
Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni.
Zamawiający wymaga dołączenie wizualizacji oferowanego stojaka informacyjnego.

9.Sposób komunikowania się z Inwestorem:
- pisemnie na adres Inwestora,
-e- mail: promocja@bolkow.pl
- telefonicznie 75-7413213 wew. 37.
Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcą jest:
Natalia Mataczyńska- Inspektor ds. promocji gminy, tel. 75 74 13 213 wew. 37
10. Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które są w stanie wykonać przedmiot zamówienia,
posiadają uprawnienia do wykonania określonej czynności, posiadają niezbędną wiedzę i

doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
11. Inne postanowienia
Inwestor informuje Wykonawców, że nie przysługują im środki ochrony prawnej określone ustawą
Prawo Zamówień Publicznych.
Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia r. Prawo
zamówień publicznych w związku z tym procedury nie przewidują możliwości składania protestu,
odwołania lub skargi w odniesieniu do prowadzonej przez Inwestora procedury wyboru wykonawcy
danej usługi.
Potencjalnych wykonawców informuje się, że w przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie
żadna oferta lub wpłynie mniej niż 2 ważne oferty pochodzące od różnych Wykonawców dokonuje
się wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu
ofertowym będące podstawą wyłonienia wykonawcy. W przypadku odmowy wykonania umowy
przez wyłonionego wykonawcę, Zamawiający zawrze umowę z Oferentem, którego oferta została
porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna w ilości zdobytych punktów.

………………………………………………………..
(podpis)

sprawę prowadzi:
Natalia Mataczyńska
75/7413213 wew.37

