
 

 

 

„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż” 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość” 

 

Raciąż, 24.09.2015r. 

 

Dotyczy: projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż’’ 

nr POIG.08.03.00-14-092/12 w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie 

innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE poniżej 30 000 euro 

opracowanie graficzne tablicy informacyjnej wewnętrznej, wykonanie oraz dostawa do 

siedziby Zamawiającego  

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 Gmina Raciąż 

 ul. Kilińskiego 2 

 09-140 Raciąż 

 tel: 23 679-12-80 fax: 23 679-12-75 

 e-mail: wojt@gmina.raciaz.iap.pl 

 www.gmina.raciaz.iap.pl 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne tablicy informacyjnej wewnętrznej, 

wykonanie oraz dostawa do siedziby Zamawiającego 

 

2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 

Nazwa Ilość Wymiary Specyfikacja 
Termin 

realizacji 

Tablica 

informacyjna 

(pamiątkowa) 

wewnętrzna 

 

1 szt. 

Minimalny wymiar:  

40 cm x 30 cm 

Tablica wykonana z płyty 

PCV o minimalnej gr. 3 mm 

z elementami montażowymi 

pozwalającymi na 

umieszczenie ich na 

dowolnym podłożu (ściana, 

drzwi) 

Do 

09.10.2015r 

 

3. Treść informacji oraz logotypy dostarczy Zamawiający niezwłocznie po wybraniu 

najkorzystniejszej cenowo oferty. 

4. Ostateczny projekt tablicy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

5. Opracowane materiały muszą być zgodne z „Przewodnikiem w zakresie promocji projektów 

finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla 

Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu” 

http://cppc.gov.pl/files/POIG/przewodnik_dla_beneficjentow_dot_i_i_prom_proj_wersja_I

V2014_czysty.pdf 
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III. WARUNKI PŁATNOŚCI. 

1. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  nastąpi po zrealizowanym prawidłowo 

zamówieniu, według cen przedstawionych w ofercie. 

2. Ze względu na ograniczenia finansowe, oferty firm mogą zostać odrzucone, a cała procedura 

powtórzona.  

3. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy. 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Usługa musi być świadczona od dnia podpisania umowy do dnia 09.10.2015 rok.. 

V. KRYTERIA OCENY OFERTY. 

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto. 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY. 

1.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na "Formularzu ofertowym" 

stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, podpisana przez osobę/y uprawnione do 

występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią Wykonawcy. 

2. Ofertę wypełnioną zgodnie z treścią oferty cenowej wykonawcy stanowiącej załącznik 

nr 1 należy w zamkniętej kopercie z napisem „Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne 

tablicy informacyjnej wewnętrznej, wykonanie oraz dostawa do siedziby Zamawiającego” 

przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres: 

Urząd  Gminy Raciąż (pokój nr 14 Sekretariat) 

ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż 

3. W formie elektronicznej na adres e-mail: informatyk@gmina.raciaz.iap.pl - oferty 

składane za pomocą poczty elektronicznej powinny mieć postać skanu "Formularza oferty" 

opatrzonego podpisem osoby upoważnionej i pieczątka Wykonawcy. 

4. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone. 

5. Termin składania ofert do 1 października 2015 roku. 

 

  

Załączniki:  

Załącznik Nr 1 – Oferta cenowa Wykonawcy  

 

        

 

Wójt Gminy 

    /-/ Ryszard Giszczak 
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Załącznik nr 1 

 

Data......................................... 

Nazwa Wykonawcy ………………………….................................................................……… 

Adres …………………………............................................…………………………………… 

NIP ………………...........................................………………………………………………… 

REGON …………………..............................................……………………………………….. 

Nr rachunku bankowego.......………………………………………………………………....... 

 

 

OFERTA CENOWA WYKONAWCY 

Gmina Raciąż 

ul. Kilińskiego 2  

09-140 Raciąż 

 

 

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 24 września 2015 roku dotyczącym projektu 

„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż’’ nr POIG.08.03.00-

14-092/12 w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” 

osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 oferujemy wykonanie 

zamówienia w zakresie opracowania graficznego tablicy informacyjnej wewnętrznej, 

wykonanie oraz dostawa do siedziby Zamawiającego 

 

Nazwa Ilość Cena brutto 

Tablica informacyjna 

(pamiątkowa) wewnętrzna 
1 szt.  

 

Łączna cena za całość zamówienia: 

 

kwota netto: .................................... zł (słownie ......................................................................... 

.................................................................................................................................................... ) 

podatek VAT: .................................... zł (słownie ...................................................................... 

.................................................................................................................................................... ) 

kwota brutto: .................................... zł (słownie ........................................................................ 

.................................................................................................................................................... ) 

 

1. W podanej wyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania 

przedmiotu zamówienia. 
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2. Przyjmujemy do realizacji ww. zadanie zgodnie z warunkami postawionymi przez    

Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

………………..........……. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 

5. Oświadczam, spełniam warunki określone przez Zamawiającego.  

 

6. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e-mail): .................................................... 

 

 

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

 

 
………………………………………………………  

                                                                                                                         Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

 


