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Zapytanie ofertowe dotyczące 
wykonania 6 szt. tablic pamiątkowych wraz z montażem 

w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez 
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach 

użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” 
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I. Zamawiający  

Powiat Łowicki 

ul. Stanisławskiego 30,  

99-400 Łowicz.  

 

II. Tryb udzielania zamówienia 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż 6 szt. tablic 

pamiątkowych wolnostojących w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza 

poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności 

publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”. 

2. Na realizację Zadania Powiat Łowicki uzyskał dofinansowanie ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, 

Oś priorytetowa: II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, 

Działanie: II.6 Ochrona powietrza. 

3. Wymiary tablicy nie mogą być mniejsze niż 90 cm (szerokość) na 70 cm (wysokość).  

4. Na tablicy należy umieścić informacje: 

- Nazwa inwestycji, nr projektu: WND-RPLD.02.06.00-00-105/09, tytuł: „Poprawa 

jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych  

w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”, 

- Całkowita wartość projektu: 3 334 665 PLN 

- Kwota dofinansowania z EFRR: 2 801 119 PLN 

- Nazwa beneficjenta: Powiat Łowicki  

oraz: 

- logotyp Unii Europejskiej, spełniający normy graficzne określone w ust.8; 

- logotyp Programu Regionalnego, spełniający normy graficzne określone w ust.8; 
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- logotyp Województwa Łódzkiego, spełniający normy graficzne określone  

w punkcie w ust.8; 

- opis następującej treści: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"; 

- hasło określone przez instytucję zarządzającą RPO WŁ: „Fundusze Europejskie  

dla rozwoju regionu łódzkiego". 

5. Tablica musi być wykonana z mosiądzu, matowiona oraz lakierowana, 

zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych, osadzona w ramie 

metalowej na stelażu, przy czym po wkopaniu nóg stelaża dolna krawędź tablicy  

nie może liczyć mniej niż 1,5 metra nad ziemią i nie więcej niż 1,7 metra nad ziemią. 

Nogi stelaża należy wkopać w ziemię na głębokość minimum 80 cm i zabetonować 

tak, aby zapewnić stabilność całej konstrukcji.  

6. Kolorystyka: pełny kolor. Czcionka użyta na tablicy do określenia wymaganych 

informacji: ARIAL CE, kolor czarny (nie dotyczy logotypów). Kolorowe logotypy mogą 

zostać nadrukowane bezpośrednio na powierzchni metalu. Ozdobne mocowania śrub 

nie mogą być widoczne po zamontowaniu tablicy na stelażu. Zamawiający 

nie dopuszcza tablic, których powierzchnia mosiądzu składa się więcej niż z jednej 

części. Przed wykonaniem tablicy należy przesłać jej projekt do akceptacji. 

Koszt dostarczenia i montażu tablic pamiątkowych pokrywa Wykonawca. Minimalna 

trwałość kolorów i materiału 5 lat. Wymagany okres gwarancyjny – 5 lat. 

7. Tablica pamiątkowa musi spełniać wymagania określone w „Zasadach promocji 

projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik nr 3. 

8. Znaki graficzne w wersji kolorowej dostępne są na stronie internetowej 

http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/informacja_i_promocja/logotypy_do_pobrania 

9. Przed wykonaniem tablicy należy przesłać jej projekt do akceptacji. Zamawiający 

zaakceptuje projekt, lub zgłosi do niego uwagi w ciągu 4 dni roboczych. 

10. Wykonawca umieści tablice w miejscu wskazanym przez przedstawicieli 

Zamawiającego.  

11. Miejsca wykonania dostaw i montażu:  

Łowicz, ul. Ułańska 28,  

Łowicz, ul. Bonifraterska 3,  

Łowicz, ul. Kaliska 5a,  

http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/informacja_i_promocja/logotypy_do_pobrania
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Łowicz, ul. Armii Krajowej 6,  

Łowicz, ul. Blich 10 bud. B i C. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 20.07.2015 r. 

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu. 

 

VI. Wykaz dokumentów 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1.  

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Marek Kłak -  tel. (046) 830 00 94,  faks (46) 837 56 78. 

e-mail: marekk@powiatlowicki.pl 

 

VIII. Opis sposobu oceny ofert 

Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona w oparciu o kryterium określone 

w rozdziale XI. 

 

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łowiczu  

przy ul. Stanisławskiego 30 (pokój nr 21 na parterze), 99 - 400 Łowicz w kopertach  

z następującym oznaczeniem: Wykonanie 6 tablic pamiątkowych wraz montażem 

w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie 

prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie 

Powiatu Łowickiego” oraz "Nie otwierać przed 26.06.2015 r. godz. 11.30 .”  

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  



 

5 

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta 

zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia ofert 

będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

3. Termin składania ofert upływa 26.06.2015 r. o godz. 10.00. 

Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 11.30  

w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisławskiego 30a, 99-400 Łowicz (nowy 

budynek starostwa). 

 

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł). 

2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne 

upusty oferowane przez Wykonawcę.  

3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna 

obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, 

niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 

z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy 

nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. W związku z powyższym zaleca się dokładną analizę opisu przedmiotu 

zamówienia.  

 

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium 

najniższej ceny. 
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XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu udzielenia zamówienia  

1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający umieści na swojej stronie 

internetowej. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy. 

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się  

od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert. 

 

XIII. Pozostałe informacje 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu 

składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe 

Zamawiający umieści na stronie internetowej. 

2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas 

na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.  

4. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w ofertach polegające  

na nieprawidłowym wyliczeniu kwoty wynagrodzenia. Zamawiający poprawi oczywiste 

omyłki rachunkowe polegające na: 

4.1. nieprawidłowym obliczeniu podatku VAT – jeżeli Wykonawca wskazał 

prawidłową stawkę podatku VAT, 

4.2. nieprawidłowym sumowaniu, mnożeniu, zaokrąglaniu końcówek  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych tych poprawek. 

5. Ocenie będą podlegać jedynie oferty spełniające wymagania określone  

w niniejszym zapytaniu. 

6. Oferty, które wpłynęły po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania.  

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowanie bez zawarcia 

umowy jeżeli: 

7.1. nie została złożona żadna oferta, 
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7.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może 

przeznaczyć na realizację zamówienia, 

7.3. zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można 

było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia 

prawidłowej umowy. 

8. Informację o zamknięciu postępowanie bez zawarcia umowy Zamawiający 

umieszcza na internetowej www.lowickie.pl  oraz przekaże e-mailem Wykonawcom, 

którzy złożyli oferty. 

9.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod 

warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu. 

10.  W przypadku zamknięcia postępowanie bez zawarcia umowy zamawiający  

na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia  

o wszczęciu kolejnego postępowania, które obejmuje ten sam zakres zamówienia.  

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty. 

2. Wzór umowy. 

3. „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”. 

 
 
 


