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Znak  FP.042.06.2014      Sułkowice, dnia 20 października 2014 r. 
 

 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….. 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 
W  związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)  
 
Burmistrz Gminy Sułkowice zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: 

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w każdej miejscowości Gminy Sułkowice 

I. Dane Zamawiającego 

Województwo Powiat Gmina 

małopolskie myślenicki Sułkowice 
Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość 

Rynek 1   Sułkowice 
Kod pocztowy Poczta Adres internetowy 

32-440 Sułkowice sulkowice@sulkowice.pl 

Telefon  Fax Telefon  kontaktowy II 

12-273-20-75 wew. 18 12-272-12-44 605-610-639 
 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia :  
 

Zamówienie obejmuje opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych (inf. turystycznej), w ramach którego 
przewiduje się  usługi zestawione w poniższej tabeli 

I.A.1 Wykonanie 10 szt. tablic informacyjnych - konstrukcja 

I.A.2 Transport i montaż 10 szt. tablic 

I.B.1 Opracowanie projektów graficznych ekspozycji tablic 

I.B.2 Wydruk ekspozycji do tablic informacyjnych 

 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

mailto:sulkowice@sulkowice.pl
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Szczegółowy opis zamówienia zawiera załączona specyfikacja wraz z dokumentacją stanowiącą załącznik 
do zgłoszenia robót budowlanych. 
 
 
III. Termin wykonania:   

pożądany  26 listopad 2014 r. 
   ostateczny 10 grudnia 2014 r. 
 
IV. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:  
 
Zamówienie będzie realizowane z udziałem  funduszy PROW 2007-2013, wykonawca zabezpieczy poprawne 
oznakowanie wytworzonych produktów, zgodnie z księgą znaku   
 
V. Sposób przygotowania oferty 

Oferty należy przygotowad na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia 

Oferta powinna zawierad wypełnione wszystkie pola formularza, lub wpisane "nie dotyczy" w odniesieniu do 
tych informacji, które nie dotyczą oferenta. 

Oferta powinna byd opatrzona pieczęcią oferenta, oraz podpisana przez wykonawcę. 
 

VI. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy przesład:  

-  pocztą e-mail  (ofertę wdrukowaną,  podpisaną i zeskanowaną) 

- faksem 

Ofertę można złożyd  osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego  

Ostateczny termin wpływu oferty ustala się na dzieo 27 października 2014 r. do godziny 1500. Oferty 
przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.   

Uwaga: 

W przypadku przesyłania e-mailem , ze względu na zagrożenie zablokowania e-maila filtrem przeciw 
spamowi, należy każdorazowo zażądad potwierdzenia odbioru oferty (Tel. 12-27-32-075 wew. 14) 

VII. Ocena ofert i wybór wykonawcy 

Zamawiający wyłoni wykonawcę, spośród oferentów którzy: 
- prześlą lub złożą kompletne oferty; 
- złożą oświadczenie o posiadaniu zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia oraz nie podleganiu 
wykluczeniu.  
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każda pozycja zamówienia będzie oceniana oddzielnie, 
wg poniższych kryteriów  
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KRYTERIUM 
Maksymalna ilośd 

punktów przy ocenie. 

Sposób kalkulacji 

CENA (brutto) 80 =  

TERMIN 
WYKONANIA 

20 

= 1, jeżeli termin wykonania jest krótszy, lub co  
najwyżej równy 26.11.2014 

albo 

 

jeżeli oferent zadeklaruje termin 
przekraczający 26.11.2014 r. 

Kompleksowośd 
oferty 

Uwzględniana we 
wszystkich pozycjach, 
jeżeli oferent 
zaproponuje 
zrealizowanie całego 
zamówienia.  

Uwzględnienie kompleksowości w ocenie 
będzie polegało na przyjęciu jako cenę 
kalkulacyjną oferty: 
 = 1*cena oferowana – w przypadku ofert 
częściowych 
= 0,85*cena oferowana – w przypadku ofert 
obejmujących wszystkie pozycje zamówienia 

 

Sposób oceniania preferuje oferty kompleksowe, w których jeden oferent  odpowiada za realizacje całości 
zamówienia. Możliwośd składania ofert częściowych  zobowiązuje Zamawiającego do  dokonania zlecenia 
poszczególnych części zamówienia tym oferentom, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty odrębnie w poz. 
I.A.1, I.A.2, I.B.1, I.B.2. 
 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny składanej propozycji cenowej 

 W cenę propozycji należy wliczyd: 
Wartośd usługi/dostawy  lub roboty budowlanej określoną w oparciu o przedmiot zamówienia wraz z 
obowiązującym podatkiem od towarów i usług VAT 

 Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności  
umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.  

 Zamawiający wybierze propozycję (propozycje) odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego 
wymogom i o najniższej cenie. 

 
IX. Załączniki 

1. Szczegółowy  opis zamówienia 
2. Zgłoszenie robót budowlanych wraz z opisem technicznym  tych robót 
3. Mapa turystyczna – wydruk niskiej rozdzielczości 
4. Wzór informacji o finansowaniu zadania ze środków Unii europejskiej 
5.  Wzór formularza ofertowego 

 
 

Na oryginale podpis Burmistrza 
 

        ………………………………………………….. 
           podpis  


