
 

 

 

GMINA DRZEWICA        Drzewica, 15.02.2022r. 

ul Stanisława Staszica 22 

26-340 Drzewica 

 

GKBI. 271.2.2022.BW 

Zapytanie o cenę  
 
  

dotyczące wykonania i montażu tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu 

„Termomodernizacja budynku „Domek Wędkarza” współfinansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV: 

Gospodarka Niskoemisyjna, działanie IV.2: Termomodernizacja budynków, poddziałanie IV.2.2 

Termomodernizacja budynków. 

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0052/19-00 z dnia 17.07.2020r. 

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wartość 

zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000  (art.2 ust. 1 pkt.18 ustawy). 

  

Beneficjent (Zamawiający): 

Gmina Drzewica 

ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica 

ugm@drzewica.pl  

REGON 670 224 108 NIP 768 17 66 160 

  

 Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż 1 tablicy pamiątkowej: 

• tablica wykonana z plexi grubości min. 5 mm,  wydruk w kolorze na folii 

samoprzylepnej pokryty laminatem UV, tło – kolor biały;  

Wymiary tablicy:  120  cm poziomo x 80 cm pion;   

• tablica będzie zawierać: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, zestaw logo: 

znaki FE i UE, barwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz herb lub oficjalne logo 

promocyjne województwa, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl  

• tablica wykonana zgodnie z aktualnymi Wytycznymi określonymi w Podręczniku 

Wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie 

informacji i promocji. 

• montaż tablicy na ścianie na dystansach wykonanych ze stali nierdzewnej. 

• Zamawiający wymaga uzyskania akceptacji projektu tablicy przed realizacją. 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 

 

31523200-0 – trwałe znaki informacyjne 

Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

kryterium: cena brutto – 100 % 

 Sposób oceny ofert: 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, spełniających wymagania 

określone w niniejszym zapytaniu. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najniższej cenie. 
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 Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

2. Cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia należy podać w PLN. 

3. Formularz oferty winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania firmy 

w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

4. Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną – art. 13 RODO stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego.   

 

Termin realizacji zamówienia: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10 marca 2022r. 

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

1. Oferty można składać: osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. 

2. Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania.  

3. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Drzewicy, ul. 

Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica, pokój nr 10 lub drogą elektroniczną na 

adres: ugm@drzewica.pl. W temacie e-maila prosimy o wpisanie informacji: Oferta na 

wykonanie tablicy informacyjnej.  

4. Termin składania ofert: do dnia 24.02.2022 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do 

Urzędu Miejskiego w Drzewicy) 

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę. 

  

Osoba do kontaktu: Beata Wołonkiewicz, adres e-mail: beata.wolonkiewicz@drzewica.pl,  

tel. 500 070 245 

  

Uwagi Zamawiającego do postępowania: 

1. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania  

bez podania przyczyny. 

  

Ogólne warunki płatności: 

1.     Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni po dostarczeniu przedmiotu zamówienia 

potwierdzonego protokołem odbioru i wystawieniu faktury. 

2.    Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przewidziane będą 

następujące kary umowne: 

a)      Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

• za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego; 

• za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego wykonania; 

• za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 10% wynagrodzenia licząc od dnia 

wyznaczonego przez  Zamawiającego na usunięcie wad. 

b)      Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od wykonania przedmiotu 

zamówienia z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

 

Z up. Burmistrza Drzewicy 

  mgr Dominik Niemirski 

    Zastępca Burmistrza 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Klauzula informacyjna – art. 13 RODO 
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