
                                   

                           

Zapytanie ofertowe  

z dnia 22 czerwca 2011r. 

 

1. Nazwa Zamawiaj ącego   

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 
Plac Kochanowskiego 1  
26 – 700 Zwoleń 
tel./fax 48 676 20 29 
zbigniewbuczma@wp.pl 
stowarzyszeniedir@tlen.pl 
NIP  811-172-92-86 
REGON 140547112 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia   

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, projekt i wykonanie 15 tablic 

informacyjnych mocowanych na konstrukcjach stalowych na wysokości 150 cm, trwale 

związanych z gruntem w wyznaczonych miejscach na obszarze objętym Lokalną Strategią 

Rozwoju (LSR) tj. gmin: Ciepielów, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Kazanów, 

Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń, w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej 

Grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja.  

a) Opis: dwustronna tablica informacyjna o jednakowej stylistyce oraz kolorystyce, na 

podłożu z blachy ocynkowanej z nadrukiem solwentowym, zabezpieczona laminatem UV  

z kratownicą. Konstrukcja całej tablicy musi odznaczać się wysoką estetyką oraz zapewnić 

odporność na niekorzystne czynniki atmosferyczne przez min. 5 lat od dnia dokonania 

montażu. Przedmiotowa tablica będzie zamocowana na konstrukcji metalowej ze stali 

ocynkowanej, dwusłupowej, posadowionej na fundamencie betonowym, zakotwionym trwale 

w podłożu, przy czym całkowita wysokość tablicy z konstrukcją i słupkami po umieszczeniu  

w gruncie ma wynosić nie więcej niż 3 m. przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności 

konstrukcji.  

wymiar: 150 cm  x 150 cm  

nakład: 11 jednakowych sztuk z dwustronnym ekranem 

monta ż: po jednej sztuce w każdej z 11 gmin objętych LSR, w miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 



nadruk:  4 (Cmyk)+0, dwustronny, wielokolorowy, zapewniający trwałość nadruku minimum 

60 miesięcy (dopuszcza się inną technikę wykonania zapewniającą trwałość nadruku), 

zabezpieczony powłoką UV, elementy graficzne na całości tablicy. 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:  

- zaprojektowanie tablicy informacyjnej wg zaleceń Zamawiającego, 

- zaprojektowanie konstrukcji i słupków mocujących, 

- wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej - po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, 

- wykonanie zaprojektowanych konstrukcji i słupków mocujących - po akceptacji ich projektu 

przez Zamawiającego, 

- montaż tablicy informacyjnej do konstrukcji mocujących, 

- dostawa i montaż zmontowanych tablic, konstrukcji i słupków mocujących do miejsca 

realizacji Projektu tj. do gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju, przy czym dokładne 

miejsce umieszczenia tablic zostanie określone przez Zamawiającego,  

- posadowienie tablic (beton). 

Tablice informacyjne muszą zawierać  treści i logotypy graficzne zgodnie z  wytycznymi 

Księgi Wizualizacji Znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

 

b) Opis: jednostronna tablica informacyjna, na podłożu z blachy z nadrukiem 

solwentowym, zabezpieczona laminatem UV z kratownicą. Konstrukcja całej tablicy musi 

odznaczać się wysoką estetyką oraz zapewnić odporność na niekorzystne czynniki 

atmosferyczne przez min. 5 lat od dnia dokonania montażu. Przedmiotowa tablica będzie 

zamocowana na konstrukcji metalowej ze stali ocynkowanej, dwusłupowej posadowionej na 

fundamencie betonowym, zakotwionym trwale w podłożu, przy czym całkowita wysokość 

tablicy z konstrukcją i słupkami po umieszczeniu w gruncie ma wynosić nie więcej niż 3,5 m 

przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji. 

wymiar:  200 cm  x 100 cm  

nakład: 4 szt. z jednostronnym ekranem, każda o innej treści: 

1. Sycyna gniazdo ojczyste Jana Kochanowskiego  
2. Jan Kochanowski w Europie  
3. Kochanowscy  
4. Sycyna – kamienie milowe  
 

monta ż: w miejscowości Sycyna, w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego 
 

nadruk:  4 (Cmyk)+0, jednostronny, wielokolorowy, zapewniający trwałość nadruku minimum 

60 miesięcy (dopuszcza się inną technikę wykonania zapewniającą trwałość nadruku), 

zabezpieczony powłoką UV, elementy graficzne na całości tablicy. 

 



Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:  

- zaprojektowanie tablicy informacyjnej wg zaleceń Zamawiającego, 

- zaprojektowanie konstrukcji i słupków mocujących, 

- wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej - po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, 

- wykonanie zaprojektowanych konstrukcji i słupków mocujących - po akceptacji ich projektu 

przez Zamawiającego, 

- montaż tablicy informacyjnej do konstrukcji mocujących, 

- dostawa i montaż zmontowanych tablic, konstrukcji i słupków mocujących do miejsca 

realizacji Projektu tj miejscowości Sycyna, przy czym dokładne miejsce umieszczenia tablic 

zostanie określone przez Zamawiającego.  

- posadowienie tablic (beton). 

Tablice informacyjne muszą zawierać  treści i logotypy graficzne zgodnie z  wytycznymi 

Księgi Wizualizacji Znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

 
Zamawiaj ący wymaga:  

- wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi normami 

- konsultacji z Zamawiającym na wszystkich etapach pracy 

3. Zawarto ść oferty   

W przedstawionej ofercie Wykonawca powinien podać cenę realizacji usługi 

wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania i montażu tablic 

informacyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca w ofercie 

powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

(załącznik nr 1). 

 

4. Kryteria oceny oferty   

a) oferta cenowa – 100% 
 
5. Termin składania ofert   

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

stowarzyszeniedir@tlen.pl lub na adres Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” Plac 

Kochanowskiego 1, 26 -700 Zwoleń do dnia 30 czerwca  2011 r. do godz. 15.00. Decyduje 

data wpływu.  

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej www.dir.zwolen.com 

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.  

 

 



6. Termin wykonania zamówienia 

Do 23 września 2011r. 

Zlecenie przedmiotowego zadania nastąpi w formie pisemnej umowy między Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

 

Wykonawca zapewni dostawę tablic w ilości zgodnej z zamówieniem.  

 

 Zbigniew Buczma 

Prezes Stowarzyszenia 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               
   

Załącznik Nr 1 
                                                                                                                             

 
 
................................................. 
Pieczęć adresowa Wykonawcy 
 
                                                                                Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 
                                                                                Plac Kochanowskiego 1 
                                                                                26 – 700 Zwoleń 

 
 

 
FORMULARZ OFERTY 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa: .................................................................................................................................... 

Siedziba: ................................................................................................................................. 

Nr telefonu/faksu: ................................................................................................................... 

Internet: http:// ........................................................................................................................ 

e-mail: ......................................................@........................................................................... 

REGON ..........................................................; NIP ............................................................... 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Zamawiającym:................................................ 

................................................................................................................................................. 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na dostawę składamy niniejsza ofertę: 
 

lp ZADANIA Opracowanie graficzne, projekt i 
Wykonanie tablic informacyjnych 

CENA 
NETTO 

VAT CENA 
BRUTTO 

1. 11 jednakowych, dwustronnych tablic 
informacyjnych 

   

a) opracowanie graficzne    

b) projekt    

c) wykonanie tablicy, konstrukcji i słupków 
mocujących 

   

d) dostawa    



e) posadowienie na fundamencie 
betonowym 

   

f) inne    

2. 4 jednostronne tablice informacyjne    

a) opracowanie graficzne    

b) projekt    

c) wykonanie tablicy, konstrukcji i słupków 
mocujących 

   

d) dostawa    

e) posadowienie na fundamencie 
betonowym 

   

f) inne    

RAZEM     

 
 
 
Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem za łączną cenę (brutto) ......................zł 

   słownie : ................................................................................................................................zł 

      w tym podatek VAT ..........% ...........................zł słownie : .............................................. zł 
 
 
Termin realizacji zamówienia:  

- Wykonanie tablic informacyjnych ………………………… 

- Montaż tablic ………………………………… 

 
 
 
 
Miejscowość, data ....……...................                  
                                       ........................................................ 
                                                                                                Podpis ( podpisy ) osób uprawnionych 
 


