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Projekt jest wsp6lfinansowany ze snldkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze srodk6w budzetu panstwa. przekraczarny
granice

APiRGP.061 .2.201,8

Prudnik, dnia 05.08,201Sr r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE I MONTAZ
TABLIC INFORMACYJNYCH

-wydateknieobjqtyprzepisarni ustawy,zdnia2gstycznia
2oo4r.prawozamdwie6publicznych

1. Zamawiajqcy:

Gmina Prudnik -Agencja prornocjii Rozwoju Gminy prudnik
ul. Rynek 1,48-200 prudnik

tel. (77) 437 6655, fax (77) 438 73 03
NIP 755-191-13-62
zaprasza do skladania ofert cenowyclr na wykonanie
przepisami ustawy PZP - pn.,,Prudnicki szlak miejski"

i monta2 tablic informacyjnych - wydatek rrieobjqty
nr cz.!!.2.4s/o.o/o.o/1,6_oog/ooo17o3 realizol'anym ze
Srodk6w Funduszu Mikroprojekt6w w ramach programu TNTERREG
v-A Republika czeska polska
wsp6ffinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduizu
Rozwoju Regionalneg o oraz ze Srodk6w bud2etu
pafistwa.

2. Przedmiot zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie i montaz tablic
informacyjnych.
3. Opis przedmiotu zam6wienia:
wykonanie i monta2 3 szt. tablic informacyjnych (w tym jedna obustronna)
o wymiarach 130 x 90 cm w, miejscu
docelowym, na slupkach metalowych stylizowanych o Srednicy
6 crn, zgodnie z projektem budgwlanym
dolqczonym do zapytania ofertowego jako zalqcznik. Dodatkowo
wykonanie map geodezyjnych oraz wy,tyczenie
tablic w terenie.
Zapytanie ofertowe slu2y rozezn aniu rynku i nie zobowiqzuje
Gminy pnudnik
Prudnik do ztozenia zam6wienia.
4. Termin realizacji zam6wieniia

-

Agencji promocji i Rozwoju Gminy

:

13.09,2019 r.

5. Warunkiwymagane od wykonawc6w

-

akceptacja tre6ci zapytania bez zastrzeze6
- posiadanie niezbqdnej wiedzy i doSwiadczenia w zakresie przedmiotu zam6wienia (np. referencje ktriry<:h kopie
nalezy dolqczyi do oferty),
- sytuacja ekonom iczna i fina n:;owa za pewn iaiqca wykona n ie zam6wien
ia.

6. Spos6b obliczenia ceny i przygotowania oferty:
cena oferty winna zawierai wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq zam6wienia,
obliczenie ceny nalezy dokonai na
formularzu dodajqc wartoSci netto pot;zczeg6lnych element6w uslug,
nastqpnie doliczyi podatek \/AT. w
formularzu ofertowym nale2y podai cenq lqcznq z podatkiem VAT (brutto)
z clokladnoSciq do dw6ch miejsc po

przecinku.

ofertq nalezy sporzqdzii w formie pisemnej, w jqzyku polskim, na formularzu
stanowiq cym zalqcznik nr

do zapytania ofertowego. oferta powinna byi podpisana przez osobq upowa2nionq
do

j.

oraz 2

reprezenlowania
wykonawcy' wyslana poprzez email bqdl umieszczona w zamkniqtej
kopercie, na kt6rej nalezy umie6cirl napis:
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Projektjest wsp6lfinansowany ze srodk6w Europejskieg-o
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze srodk6w
budzetu panstwa. przekraczamy granice
na wykonanie

i

"oferta
miejski"

monta2 tablic informacyjnych"' ,"r"iiro*rnej

.

w ramach projektu pn. ,,prudnicki szlak

w razie wqtpliwosci Zamawiajqcy moie za2qda(, od oferenta

dodatkowych dokument6w lub r,tryjasnieri
potwierdzajqcych informacje zawarte
w ofercie, z minimarnie 2-dniowym terminem dostarczenia.
7. Kryte ria wybo ru ofe rty na1' ko rzystn iejszej
za naikorzystniejszq ofertq zostanie uznana ta oferta,
kt6ra posiada najkorzystniejszq
100%

-

najni2szq cenri usfugi

8. Miejsce itermin ztoienia oferty:
ofertq nalezy zloiyc osobi6cie, za po6rednictwem email oraz
uslug pocztowych na adres:
Agencja promocji i Rozwoju Gminy prudnik
ul. Rynek 1
48-2OO Prudnik,
parter - pok. 1.
Email: promocia @prudnik.pl
nie p62niej ni2 o godzinie 15:00 w dniu 09.08.2019 r.
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