„Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
________________________________________________________________________________
Jelenia Góra, dnia 28.10.2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 TYS. EURO

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra,
posiadające numer identyfikacyjny NIP 611-18-63-368, REGON 231083620, realizujące,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Priorytet 6.
Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i
kultura), Działanie 6.4 Turystyka kulturowa, Projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa Muzeum
Karkonoskiego w Jeleniej Górze”
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie tablicy pamiątkowej dla Projektu pn.:
„Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. W niniejszym zapytaniu ofertowym na podstawie art. 4 pkt 8 nie mają zastosowania przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.).
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablicy pamiątkowej dla Projektu pn.: „Modernizacja i
rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”.
3. Wymagania dotyczące tablicy informacyjnej:
1) wymiary: 70 cm wysokość x 90 cm szerokość,
2) wykonana z materiału trwałego i odpornego na warunki atmosferyczne,
3) wolnostojąca, osadzona w ramie metalowej na stelażu,
4) wykonana zgodnie z załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia.
4. Termin realizacji zamówienia – do 15.11.2011 r.
5. Miejsce montażu tablicy wskaże Zamawiający.
6. Wymagany okres gwarancji – 24 miesiące.
7. Znaki graficzne w kolorze dostępne są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 –
www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Informacja i promocja.
8. Minimum 25% powierzchni tablicy powinna zawierać informacja o wkładzie środków unijnych
(znaki graficzne, informacja o współfinansowaniu oraz hasło promocyjne). Napisy powinny
zostać wykonane w sposób trwały i czytelny, czcionką ARIAL CE. Wzór tablicy informacyjnej
określonej
przez
Instytucję
Zarządzającą
znajduje
się
pod
adresem:
http://www.rpo.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/documents/11czerwiec/3/NOWA_tablica_p
amiatkowa_kolor_25-50-25_wzor_haslo.jpg

II. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji
zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia netto i brutto,
wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
III. Kryterium oceny ofert:
Najniższa cena.
IV. Termin związania ofertą:
1. Termin związania ofertą wynosi 10 dni.
2. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
V. Termin płatności
1. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu danej całości zamówienia.
2. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi, tj. protokołem odbioru wykonania.
VI. Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca jest obowiązany złożyć ofertę zgodnie z zamieszczonym wzorem – Załącznik nr 1
do Ogłoszenia.
VII. Oferty należy składać: w formie pisemnej w siedzibie Muzeum Karkonoskiego,
58-500 Jelenia Góra ul. Matejki 28 – sekretariat, lub przesłać faksem na nr 75 75 234 65 albo na
adres e-mail: muzeumjg@pbox.pl w terminie do dnia 03.11.2011 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2011 r. o godz. 10:15.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.muzeumkarkonoskie.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

FORMULARZ OFERTOWY
dla zapytania ofertowego
na wykonanie tablicy pamiątkowej dla Projektu pn.:
„Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”
Zamawiający:
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
ul. J. Matejki 28
58 – 500 Jelenia Góra
tel. 075 64 25 710
fax 075 75 234 65
www.muzeumkarkonoskie.pl
NIP: 611-18-63-368 REGON: 231083620
Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
L.p.

Nazwa Wykonawcy (-ów)

Dane kontaktowe:
(adres, powiat, województwo,
telefon, faks, e-mail)

NIP,

REGON,

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę ryczałtową:
cena brutto: ..………………………………………………………................................... zł,
(słownie: ..................................................…...............................…............................. zł),
cena netto: .………………………………………………………….... ............................. zł,
(słownie: ........................................................….............................…......................... zł),
podatek VAT w wysokości: ............ %, tj. ................................... zł,
(słownie: ..................................................................................................................... zł),

2. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określonych w Zapytaniu ofertowym.
3. Termin płatności faktur – w terminie 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi, tj. protokołem odbioru.
4. Oświadczamy, że uważamy
w zapytaniu ofertowym.

się

związani

niniejszą

ofertą

na

czas

wskazany

5. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz
złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
6. W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:
a) ……………………………………………,
b) …………………………………………….
Podpisy:

L.p.

Nazwa (-y)
Wykonawcy (-ów)

Imię i Nazwisko
osoby (osób)
upoważnionej (-ych)
do podpisania
oferty w imieniu
Wykonawcy (-ów)

Podpis (-y )
osoby (osób)
upoważnionych
do reprezentacji i
składania oświadczeń
woli w imieniu
Wykonawcy (-ów)

Pieczęć Wykonawcy

Miejscowość
i data

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Wzór tablicy pamiątkowej

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt:

Modernizacja i rozbudowa
Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Beneficjent:

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

