
ZAPYTANIE OFERTOWE

(Zamówienie publiczne poniżej 14 tys. euro nie objęte przepisami ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych)

1. Zamawiający: 

Miasto i Gmina Drobin

2. Adres zamawiającego:

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

09-210 Drobin

tel. 24/ 26 01 441 

fax. 24/26 01 062

e-mail: funduszeue@drobin.pl

www.drobin.pl

3. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

–  Pani  Elżbieta  Anna  Grączeska  –  Kierownik  Referatu  Rozwoju 
Gospodarczego,  tel. 24/ 26 01 441 wew. 108

-  Pani  Agnieszka  Słaba  –  podinspektor  ds.  pozyskiwania  środków 
pozabudżetowych i środków z UE, tel. 24/ 26 01 441 wew. 108

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres  przedmiotu  zamówienia  obejmuje  wykonanie,  transport  i  montaż 
tablic zewnętrznych o wymiarach i treści podanych poniżej:

http://www.drobin.pl/
mailto:funduszeue@drobin.pl


-   Tablica  informacyjna  wraz  z  konstrukcją  wsporczą  wg  załączonego  do 
niniejszego  zlecenia  wzoru  o  wymiarach  2000mm  (szerokość)  x  1500mm 
(wysokość) z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25 mm z podwójnie 
zaginanymi  krawędziami,  tylna  strona  matowana  proszkowo,  lico  tablicy 
wykonane z folii  odblaskowej typ 1. (2 sztuki, lokalizacja:  1 szt.  -  Drobin – 
Zespół Szkół ul. Szkolna 3, 1 szt. Łęg Probostwo – Zespół Szkół)

-   Tablica  pamiątkowa  wraz  z  konstrukcją  wsporczą  wg  załączonego  do 
niniejszego  zlecenia  wzoru  o  wymiarach  2000mm  (szerokość)  x  1500mm 
(wysokość) z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25 mm z podwójnie 
zaginanymi  krawędziami,  tylna  strona  matowana  proszkowo,  lico  tablicy 
wykonane z folii  odblaskowej typ 1.  (1 sztuka, lokalizacja:  Drobin Miejsko-
Gminne Przedszkole Drobin ul. Przyszłość 14)

Grafika tablic wykonana zgodnie z Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie 
działań  informacyjno-promocyjnych  w  ramach  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2007-2013  wg.  załączonego 
wzoru. Tło tablic białe.

5. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena  ryczałtowa podana  przez  Wykonawcę jest  wyrażoną  w pieniądzu  w 
złotych  polskich  wartością  usługi  i  innych  świadczeń  Wykonawcy, 
stanowiących przedmiot zamówienia.

Cenę oferty oblicza się na podstawie:
a) wyceny sporządzonej w oparciu o opis przedmiotu zamówienia obliczonej 

w PLN, 
b) wyceny innych świadczeń wykonawcy bez VAT – obliczonej w PLN,
c) do  obliczonej  w  powyższy  sposób  łącznej  wartości  nalicza  się 

obowiązujący podatek VAT otrzymując cenę przedmiotu zamówienia.

6. Termin wykonania zamówienia:  31 maja 2011 r.

7. Opis kryteriów:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena najniższej oferty – 100 pkt

8. Opis warunków w postępowaniu.

Wykonawca  posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  z  zakresu 
wykonywania  przedmiotu  zgodnie  z  zasadami  współczesnej  wiedzy 



technicznej,  obowiązującymi  przepisami  oraz  normami,  a  także  zgodnie  z 
aktualnymi wytycznymi zawartymi na stronie internetowej www.mazowia.eu

9. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 18 maja 2011 r. do godz. 15.00 pok. 115

Urząd Maista i Gminy Drobin

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

09-210 Drobin

Złożone oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, 
który jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykaz załączników:

1. Wytyczne dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych 
w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013

2. Wzory tablic do wykonania.

3. Wzór umowy

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

/-/ Sławomir Wiśniewski

http://www.mazowia.eu/

