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Zaproszenie do zło Ŝenia oferty  
na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn.  „Budowa sali gimnastycznej oraz 

przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 3 
w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnyc h potrzeb edukacyjnych 

– I etap inwestycji” wykonanej według dokumentu pn.  „Wytyczne dotycz ące promocji 
projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu O peracyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2007-2013” 
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I. Zamawiaj ący  
Powiat Łowicki 
99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30,  
zaprasza do złoŜenia oferty na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Budowa sali 
gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb 
edukacyjnych – I etap inwestycji” wykonanej według dokumentu pn. „Wytyczne dotyczące 
promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2007-2013”. 
 
 
II. Tryb udzielania zamówienia 
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych.  
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu 
pn.: „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb 
edukacyjnych – I etap inwestycji”. Powiat Łowicki uzyskał dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś 
Priorytetowa V – Infrastruktura Społeczna, Działanie V.3 Infrastruktura Edukacyjna. 
 
Adres inwestycji: ul. Powstańców 1863 r. nr 12d, 99-400 Łowicz. 
Nr działek ewidencyjnych: 4667/2, 4667/44, 4667/52. 
 
Wymiary tablicy nie mogą być mniejsze niŜ 2 m na 1,5 m. 
Na tablicy podaje się: 
 - Nazwa inwestycji: nr projektu: WND-RPLD-05-03-00-00- 111/08, tytuł: „Budowa sali 
gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb 
edukacyjnych – I etap inwestycji” 
- Całkowita wartość projektu: 3 637 462 PLN 
- Kwota dofinansowania z EFRR: 3 091 843 PLN 
- Nazwę beneficjenta: Powiat Łowicki 
 
Dodatkowo na tablicy umieszcza się: 
- logotyp Unii Europejskiej, spełniający normy graficzne określone w punkcie 4.1 dokumentu 
pn. „Wytyczne dotycz ące promocji projektów dla beneficjentów Regionalneg o 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata  2007-2013”; 
-  logotyp Programu Regionalnego, spełniający normy graficzne określone w punkcie 4.2, 
dokumentu pn. „Wytyczne dotycz ące promocji projektów dla beneficjentów 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódz kiego na lata 2007-2013”; 
- logotyp Województwa Łódzkiego, spełniający normy graficzne określone w punkcie 4.3; 
dokumentu pn. „Wytyczne dotycz ące promocji projektów dla beneficjentów 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódz kiego na lata 2007-2013”; 
- 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”. 
 
Tablica w kolorze, typu pleksi. 
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IV. Termin realizacji zamówienia: do 18 grudnia 200 9 roku. 
 
 
V. Opis sposobu przygotowania ofert 
Oferta zostanie sporządzona w formie pisemnej na właściwym formularzu oferty (bądź 
w takiej samej formie) stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.  
 

VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty w formie elektronicznej naleŜy składać na formularzu stanowiącym załącznik 
do niniejszego zaproszenia na adres mailowy: bs@powiatlowicki.pl 
2. Termin składania ofert upływa 15.12.2009 r.  o godz. 10.00. 
 
VII. 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 naleŜy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie si ę kierowa ć przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniŜszej 
ceny. 
 
IX. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w 
celu udzielenia zamówienia publicznego  
Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.powiat.lowicz.pl  . 
 

 
 

Załączniki: 
1. Formularz oferty 
2. Wytyczne dotyczące promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 
 


