Zaręba, dnia 27.03.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczajacej
równowartości kwoty 30 000 euro na:
"Ścieżka dydaktyczna "Szlak kopalń i szybów zarębiańsko – siekierczyńskiego
zagłębia węgla brunatnego"
1. ZAMAWIAJĄCY:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie
Zaręba, ul. Osiedlowa 29
59-800 Lubań
tel. 75 722 17 32
e-mail: gokis.zareba@siekierczyn.pl
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
2.1 Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji (stelaży) na tablice informacyjne
wchodzące w skład ścieżki dydaktycznej – 16 szt
2.2 Zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych – 17 szt
2.3Zaprojektowanie i wykonanie oznakowań przebiegu ścieżki – 50 szt
3. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
3.1. Konstrukcje na tablice informacyjne (stelaże):
•

Stelaż drewniany z daszkiem – szt. 1. Po obu stropnach stelażu będą znajdować
się tablice informacyjne o wymiarach 150 cm wys./200 cm. szer.

•

Stelaż metalowy z daszkiem – szt. 13. Na stelażach bedą umieszczone z jednej
strony tablice informacyjne o wymiarach 50 cm/50 cm

•

Stelaż metalowy z daszkiem – szt. 2. Na stelażach będą umieszczone z jednej
strony tablice informacyjne o wymiarach 100 cm/100 cm

1. Tablice informacyjne:
•

Tablica informacyjna, szt. 2, jednostronne, o wymiarach 150 cm wys./ 200
cm szer. do umieszczenia na stelażu drewnianym z daszkiem; jedna tablica
bedzie zawierać nazwę ścieżki dydaktycznej, mapę (dostarczoną przez
Zamawiającego) z zaznaczonym przebiegiem ścieżki; druga tablica będzie
zawierać opis historii górnictwa, zdjęcia.

•

Tablice informacyjne, szt. 13, jednostronne o wymiarach 50 cm/50 cm na
stelażu metalowym z daszkiem; każda tablica będzie zawierać opis +
ewentualnie zdjęcie.

•

Tablice informacyjne, szt 2, jednostronne o wymiarach 100 cm/100 cm na
stelażu metalowym z daszkiem; każda tablica będzie zawierać opis +
ewentualnie zdjęcia.

•

Oznakowanie ścieżki:

1/ znak podstawowy: biały kwadrat z paskiem w kolorze ścieżki biegnącym z
lewego górnego rogu do prawego dolnego – szt. 12
2/ znak podstawowy z kierunkiem w lewo – szt. 8
3/ znak podstawowy z kierunkiem w prawo – szt. 17
4/ tabliczki kierunkowe z nazwą i odległością – szt 2 na jednym słupku
metalowym, w prawo i w lewo,
5/ tabliczki kierunkowe w lewo, z nazwą i odległością, na słupku metalowym – 5
kpl
6/ tabliczki kierunkowe w prawo, z nazwą i odległością, na słupku metalowym –
6 kpl
3.2 Każda tablica bedzie zawierać tekst po polsku i po niemiecku. Treść umieszczona
na poszczególnych tablicach zostanie indywidualnie uzgodniona z Zamawiajacym.
3.3 Wykonanie projektu graficznego tablic informacyjnych wg zaleceń zgodnie z
wytycznymi Poradnika beneficjenta w zakresie promocji projektów finansowanych w
ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 - 2020
3.4 Wykonanie zaprojektowanych tablic informacyjnych - po ich formalnej
akceptacji przez Zamawiającego.

3.5 Tablice powinna być wykonane z trwałych materiałów odpornych na warunki
atmosferyczne, dzięki czemu zapewniona zostanie czytelność informacji oraz wysoki
poziom estetyki.
3.6 Tablice informacyjne powinny zawierać następujące elementy:
a) Zestawienie znaków graficznych
b) Nazwę ścieżki dydaktycznej: „SZLAK KOPALŃ I SZYBÓW
ZARĘBIAŃSKO

–

SIEKIERCZYŃSKIEGO

ZAGŁĘBIA

WĘGLA

BRUNATNEGO"
c) Nazwę Beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie
d) Nazwę partnera projektu: Stowarzyszenie Górnołużyckich Górników
e) Informacje o współfinansowaniu projektu o treści: Projekt finansowany w
ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 - 2020
g) Napisy na tablicy powinny być wykonane w sposób czytelny i trwały. Kolor
tablicy powinien kontrastować z napisami w celu zachowania czytelności. Nie
można stosować agresywnych kolorów tła.
4. W KALKULACJI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ:
a) przygotowanie projektu graficznego
b) skład na podstawie materiału tekstowo – zdjęciowego otrzymanego od
zamawiajacego;
c) dane techniczne dotyczące proponowanych materiałów z których miałaby
zostać wykonane konstrukcje na tablice informacyjne, tablice i oznakowania
ścieżki;
d) dostawę do siedziby Zamawiajacego;
e) wersję elektroniczną tablic zapisaną w formie PDF;
f) Informacje o terminie gwarancji;
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I UDZIELENIA GWARANCJI:
5.1 Oferent bedzie zobowiazany zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 2
miesięcy od dnia podpisania umowy.
5.2 Warunkiem zawarcia umowy z Oferentem jest wcześniejsze podpisanie umowy z
Euroregionem NYSA, co jest skutkiem uzyskania dofinansowania ze środków

Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 20120
5.3 Oferent udzieli gwarancji 36 – cio miesięcznej na zrealizowane zamówienie
6. KRYTERIA OCENY OFERT:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
•

cena – 80%

•

doświadczenie oferenta – 20%

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
7.1 Ofertę należy przesłać do dnia 21 kwietnia 2017 r. na adres : Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Siekierczynie, Zaręba, ul. Osiedlowa 29, 59-800 Lubań pocztą lub
drogą elektroniczną na adres: gokis.zareba@siekierczyn.pl na załączonym druku
"OFERTA WYKONAWCY" (załącznik nr 1)
7.2 Do oferty należy załączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub
zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniejszej
niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
7.3 Do oferty należy załączyć przykładowe materiały, takie, aby możliwa była
weryfikacja przez Zamawiającego potencjału i doświadczenia Oferenta do
właściwego wykonania tego zamówienia.
7.4 Do oferty należy załączyć kalkulację przygotowanej oferty.
7.5 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7.6 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
7.7 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
7.8 Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. ZAMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
8.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym
czasie bez podania przyczyny.

8.2 Zamawiający może wprowadzić zmiany do zapytania ofertowego. Zmiana w
zapytaniu ofertowym zostanie dostarczona Oferentom, którzy złożyli ofertę.
8.3 Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem zawiadomienia Zamawiającego
8.4 Zamawiający może poprawić oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe w
treści złożonych ofert, o czym powiadomi Oferenta.
9. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:
9.1 Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Oferentom biorącym udział w
postępowaniu i zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Siekierczynie http://gokis.zareba.biposwiata.pl/
http://www.gokis.siekierczyn.pl/
9.2 Ze względu na prowadzenie postępowania w trybie art. 4 ust. 8 ustawy - Prawo
zamówień publicznych postępowanie nie podlega trybowi odwoławczemu.
Informacja o zaproszeniu do złożenia oferty wraz z załącznikami została
zamieszczona na stronie internetowej: http://gokis.zareba.biposwiata.pl/
10. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Jolanta Napadłek, dyrektor
GOKiS w Siekierczynie

Dyrektor GOKiS w Siekierczynie
Jolanta Napadłek

