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Kościerzyna, 13.06.2017r.

Wg rozdzielnika
Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
Przeprowadzenie promocji projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie promocji Projektu „Kompleksowa termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyn y” zgodnie z Wytycznymi
w zakresie informacji i projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiącymi Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO
WO 2014-2020. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa 10. Energia, Działanie
10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a. Dostawa i montaż 18 tablic informacyjnych












Ilość: 18 sztuk
Rozmiar: 80x120 cm, jednostronne
Wymagane tło tablicy: białe
Materiał: tablice wykonane z materiałów i w technologii zapewniającej ich trwałość
Wymagany kolor grafiki: pełen kolor (przy tworzeniu grafik należy stosować zasady z Księgi
identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności
na lata 2014 – 2020)
Wymagany kolor napisów - czarny
Konstrukcja: Tablice montowane na stelażu z profili zamkniętych stalowych zabetonowane
w gruncie na rurach stalowych.
Nadruk: według projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego. Projekt graficzny treści tablicy
musi zostać przygotowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i projektów
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 stanowiącymi Załącznik nr 11 do Zasada wdrażania RPO WO 2014-2020.
Gwarancja/rękojmia: na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru.

b. Dostawa i montaż 18 tablic pamiątkowych












Ilość: 18 sztuk
Rozmiar: 80x120 cm, jednostronne
Wymagane tło tablicy: białe
Materiał: tablice wykonane z materiałów i w technologii zapewniającej ich trwałość
minimum 5 lat
Wymagany kolor grafiki: pełen kolor (przy tworzeniu grafik należy stosować zasady z Księgi
identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności
na lata 2014 – 2020)
Wymagany kolor napisów - czarny
Konstrukcja: Tablice montowane na stelażu z profili zamkniętych stalowych zabetonowane
w gruncie na rurach stalowych.
Nadruk: według projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego. Projekt graficzny treści tablicy
musi zostać przygotowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i projektów
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 stanowiącymi Załącznik nr 11 do Zasada wdrażania RPO WO 2014-2020.
Gwarancja/rękojmia: na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru.

W okresie trwałości tablice pamiątkowe powinny być estetyczne, czytelne, nie powinny pękać, ulegać
odkształceniom, zmianom barwy. Logotypy i napisy powinny pozostać w formie nie zmienionej, system
montażu powinien zapewniać trwałość i stabilność montowania.
Miejsce montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych:
1. Budynek Urzędu Miasta w Kościerzynie, 83-400 Kościerzyna, 3 Maja 9a
2. Zespół Szkół Publicznych nr 1, 83-400 Kościerzyna, M. Skłodowskiej-Curie 19
3. Zespół Szkół Publicznych nr 2 (szkoła), 83-400 Kościerzyna, Szkolna 1
4. Zespół Szkół Publicznych nr 3, 83-400 Kościerzyna, Mestwina II/3
5. Muzeum Ziemi Kościerskiej, 83-400 Kościerzyna, Rynek 9
6. Biblioteka Miejska, 83-400 Kościerzyna, Rynek 21
7. Kościerski Dom Kultury, 83-400 Kościerzyna, Długa 32
8. Budynek Traugutta, 83-400 Kościerzyna, Traugutta 7
9. Budynek A i B Urzędu Gminy Kościerzyna, 83-400 Kościerzyna, Strzelecka 9
10. Zespół Szkół w Wąglikowicach, 83-406 Wąglikowice, Kościerska 8
11. Zespół Szkół w Wielkim Podlesiu, 83-423 Wielki Klincz, Wielki Podleś
12. Zespół Szkół w Skorzewie, 83-400 Kościerzyna, Peplińskiego 6
13. Szkoła Podstawowa w Kaliskach, 83-400 Kościerzyna, Kaliska
14. Sala Wiejska w Kornem, 83-407 Łubiana, Korne
15. Sala Wiejska w Kościerskiej Hucie, 83-400 Kościerzyna, Kościerska Huta
16. Sala Wiejska w Pucu, 83-400 Kościerzyna, Puc
17. Sala Wiejska w Nowej Wsi, 83-400 Kościerzyna, Nowa Wieś
18. Sala wiejska w Wielkim Klinczu, 83-423 Wielki Klincz, Wybickiego 19.
Szczegółowe miejsca i termin montażu tablic uzgodnione zostaną z Zamawiającym i dostosowane do
etapu realizacji inwestycji.

Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest do:
a) uzgodnienia z Zamawiającym terminów realizacji poszczególnych elementów i działań,
b) uzgodnienia z Zamawiającym szaty graficznej i treści tablic objętych zamówieniem,
c) wykonania przedmiotu zamówienia po uzyskaniu ostatecznej akceptacji Zamawiającego,
d) przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji potwierdzającej realizację przedmiotu
zamówienia,
e) stosowania wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 maja 2019r.
W przypadku skrócenia bądź wydłużenia terminu zakończenia realizacji Projektu „Kompleksowa
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Kościerzyny”, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia bądź wydłużenia wymaganego
terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena
100%
4. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
1.
kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru (potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez zleceniobiorcę),
2.
oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a. wartość usługi określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
b. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności
umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję
odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 23.06.2017r., do godziny 15.30 w zaklejonej
kopercie w siedzibie zamawiającego, t j . budynek Urzędu Miasta w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9a,
sekretariat, I piętro.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:
Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Promocja projektu Kompleksowa termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny”.
Propozycje cenowe, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
7. Wydział prowadzący - Wydział Rozwoju i Promocji, osoba uprawniona do kontaktów
z Wykonawcami:
Ewelina Labuda – Młodszy Referent w Wydziale Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta
w Kościerzynie, tel. 58 680 23 24, e-mail: e.labuda@koscierzyna.gda.pl
8. Gmina Miejska Kościerzyna zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez
podawania przyczyny.
Michał Majewski
Burmistrz Miasta Kościerzyna

W załączeniu:
1. Oświadczenia wykonawcy
2. Propozycja cenowa
3. Projektu Umowy

