Łowicz, dn. 22.11.2018 r.
……………….
Zamawiający Pieczęć
…………………………
Nazwa i adres wykonawcy (NIP,
REGON, KRS/wpis do CEIDG)
Znak sprawy: BKO.271.1.28.2018.GT2
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
I Opis przedmiotu:
Wykonanie projektu 41 tablic z informacjami o zabytkach dla turystów odwiedzających Łowicz na
podstawie wizualizacji stanowiącej załącznik nr 3 oraz ich montaż we wskazanych przez
Zamawiającego lokalizacjach. Wizualizacja graficzna tablicy oraz warianty montażu zostały
zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi.
Opis tablicy:
Tablica szklana o wielkości 40x30cm
- zbudowana z 2 warstw szyb float
- zawierająca 4 otwory o średnicy 12 mm,
- szlifowanie krawędzi - szlif matowy
- hartowanie
- wydruk na satynie pomiędzy dwoma warstwami szkła
- ilość 41 szt.
Wariant montażu jako konstrukcja wolnostojąca
- elementy metalowe wykonane z czarnej stali łączone za pomocą spawów
- konstrukcja malowana proszkowo
- tablica szklana przymocowana do konstrukcji za pomocą 4 dystansów
- konstrukcja zakotwiczona w ziemi na minimum 40 cm
- tablica zbudowana z rur o średnicy 4cm zwieńczone elementem ozdobnym
- rury połączone między sobą za pomocą 2 płaskowników o długości 0.4m
- wysokość całkowita tablicy wynosi 1.65m, szerokość 0.5m
- wzór ozdobnego słupka znajduje się w załączniku nr 3
- ilość tablic z zastosowaniem tego typu mocowań - 13
Wariant montażu do ściany budynku
- tablica szklana przymocowana do elewacji/muru za pomocą 4 dystansów
- ilość tablic z zastosowaniem tego typu mocowań - 18
Wariant montażu do ogrodzenia
- tablica szklana przymocowana do ogrodzenia za pomocą 4 dystansów
- tablica powinna być zabezpieczona od tyłu przed oderwaniem
- ilość tablic z zastosowaniem tego typu mocowań - 10
Teksty w czterech językach (polski, angielski, niemiecki i francuski) oraz fotografie każdego zabytku
przesłane zostaną przez Zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawca na ich
podstawie zobowiązany będzie do wykonania projektów graficznych tablic na podstawie przesłanego
wzoru i przesłanie wszystkich projektów Zamawiającemu do akceptacji.
Termin realizacji zamówienia: do 21.12.2018 r.
Termin i forma płatności: 14 dni od otrzymania faktury VAT, przelew.

II Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust 1, 1a oraz 1b ustawy Pzp-posiadają kompetencje do prowadzenia działalności gospodarczej
oraz posiadają zdolność techniczną lub zawodową do prawidłowego wykonania zlecenia
III Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
- podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp
oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 2
- aktualny wypis/odpis ( wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert) z właściwego rejestru – KRS, CEIDG;
- nr konta bankowego;
- dane osoby do kontaktu.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów
i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty.
Ocena będzie dokonana metodą: spełnia- nie spełnia.
IV Zmiany postanowień umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na skutek
przeprowadzenia niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, złożonej przez Wykonawcę
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1. Zaistnienia istotnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dacie dokonania
wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności w przypadku:
1.1. Istotnych zmian na rynku usług objętych niniejszym postepowaniem.
V Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Ofertę prosimy dostarczyć do 29.11.2018 r. do godz. 12.00 pocztą elektroniczną na adres:
grzegorz.turski@um.lowicz.pl
Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Miejskim w Łowiczu, 99-400 Łowicz, Pl. Stary Rynek 3, w dniu
29.11.2018 r. o godz. 12.15.
VI Kryteria oceny ofert
Cena ogólna oferty – 100 %
VII Osoba do kontaktu
Grzegorz Turski
Tel. (46) 830-91-59
e-mail: grzegorz.turski@um.lowicz.pl
Sporządził:

Zatwierdzam:

………………………………

………………………..

Załącznik:
Załącznik nr 1- wzór oferty
Załącznik nr 2- oświadczenie
Załącznik nr 3 – wizualizacja graficzna tablicy i dane techniczne

