
 

 
Dotacje na innowacje  

Inwestujemy w Waszą przyszłość 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Ogłoszenie – Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę naklejek i plakatów  
w ramach promocji projektu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski”  

          

              Tarnów Opolski, dn. 19 sierpnia 2013 r.  

  
ZAPYTANIE OFERTOWE  

  
  
  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim zaprasza do składania ofert w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póżn. zm.), którego przedmiotem jest wykonanie 
projektu i druku plakatów informacyjnych oraz naklejek samoprzylepnych wodoodpornych w ramach 
promocji projektu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – e-Inclusion 

  

Przedmiotem zamówienia jest: 

1)  wykonanie 100 szt. plakatów w formacie A3 promujących projekt, 

3)  wykonanie 40 szt. naklejek na sprzęt komputerowy, 

  

Zakres zamówienia obejmuje:    

- wykonanie plakatów promujących projekt na papierze formatu A3 w pełnym kolorze CMYK, 
papier kreda błysk o gramaturze 135, 

- wykonanie naklejek samoprzylepnych i wodoodpornych o wymiarach 10 cm x 5 cm na sprzęt 
komputerowy, zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów PO IG, 

Plakaty i naklejki  muszą zawierać następujące treści i logotypy graficzne: 

  

●  logo Unii Europejskiej spełniające normy określone w zał. I do Rozporządzenia Komisji 
Europejskiej nr 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 
●  logo PO IG z podpisem „Innowacyjna Gospodarka. Narodowa Strategia Spójności.”, 

●  logo Gminy Tarnów Opolski, 
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● tytuł projektu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski”, 

przy czym w/w logotypy graficzne są dostępne na stronie internetowej PO IG  pod adresem: 
www.poig.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx zasady promocji projektów współfinansowanych  
z Funduszy Europejskich oraz logo Gminy Podegrodzie w wersji elektronicznej zostanie 
udostępnione przez Zamawiającego.  

●  informacja o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
o  następującym brzmieniu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na 
lata 2007-2013”, 

●  nazwa projektu, 

●  informację o całkowitej wartości projektu oraz wartości dotacji ze środków Unii Europejskiej 
(zgodnie z informacją podaną przez beneficjenta (zamawiającego) na zleceniu realizacji 
zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym), 

●  inne dodatkowe informacje (zgodnie z informacją podaną przez beneficjenta (zamawiającego) na 
zleceniu realizacji zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym). 

  

Termin realizacji zamówienia – 30 sierpnia 2013 r. w zakresie wydruku plakatów oraz do 30 września 
2013 r. w zakresie wydruku naklejek  

Kryterium wyboru ofert – cena 100 pkt  

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę 
podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego 
wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie 
zadania, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z 
niniejszym zapytaniem. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:  

  

                         

          najniższa cena ofertowa 

C = ------------------------------------------- x 100 pkt. 

 cena oferty badanej 

  

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę 
podatku VAT.   

Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego prawa autorskie do projektu plakatu. 
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Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Tarnowie Opolskim, ul. Osiedle Zakładowe 7 do dnia 26 sierpień 2013 roku, do godziny: 14.30,  
z oznaczeniem „Oferta na wykonanie projektu i druku plakatów inf ormacyjnych oraz naklejek 
samoprzylepnych wodoodpornych w ramach promocji projektu „Zapobieganie wykluczeniu 
cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski” 

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej pod adresem:  

www.bip.tarnowopolski.pl  

  

 Oferta powinna składać się z: 

a. Wypełnionego i podpisanego „Formularza ofertowego” stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania, 

b. Formularz oferty powinien być podpisany przez osoby uprawnione do występowania w 
imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią, 

c. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż 
jedną ofertę, zostanie odrzucona, 

d. Oferta ma obejmować całość zamówienia. 

 
 
 

 Dodatkowych informacji z ramienia Beneficjenta (Zamawiającego) udziela Maria Bochańska pod 
numerem telefonu 508305372. 

  

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 
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Załącznik nr 1. Formularz ofertowy                                
  ………………………………… 
(miejscowość, data) 
 

……………………………  
     pieczęć wykonawcy  

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tarnowie 
Opolskim 
ul. Osiedle Zakładowe 7 
46-040 Tarnów Opolski 

  
O F E R T A 

 
W odpowiedzi na skierowane zapytanie dotyczące: 
1)  wykonania 100 szt. plakatów w formacie A3 promujących projekt, 
2)  wykonania 40 szt. naklejek na sprzęt komputerowy  
 
w ramach promocji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: 
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion. 
 
oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie za:  
 
kwotę netto ………………………. zł (słownie złotych: 
……………………………………..…………………),  
podatek VAT w wysokości ………… zł, ( słownie złotych 
………………………………..………………….), 
kwota brutto ………………………zł (słownie 
…………………………………………….…………………..). 

  

Deklarujemy termin realizacji zamówienia: do 30 sierpień 2013 r. w zakresie wydruku plakatów oraz 
do 30 września 2013 r. w zakresie wydruku naklejek  

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym. 
  
Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 
…………………………………. / całość zamówienia wykonamy własnymi siłami.* 
  
 
 
 
  

…………………………………………… 
Podpis i pieczęć osoby / osób 
uprawnionej / uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy 

 


