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Pietrowice Wielkie, dnia 16.05.2022 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawę tablicy promocyjno-informacyjnej wraz ze stelażem ze stali nierdzewnej  

w ramach projektu pn. „Adaptacja budynku dawnego dworca kolejowego  

na centrum usług społecznościowych w Pietrowicach Wielkich” 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Pietrowice Wielkie 

ul. Szkolna 5 

47-480 Pietrowice Wielkie 

NIP 639-10-06-339 

II. TRYB ZAMÓWIENIA 

Zamawiający składa niniejsze zapytanie ofertowe w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1  

(a contrario) ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 2019) tj. Przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień 

klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza 

kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych. 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę tablicy 

promocyjno-informacyjnej wraz ze stelażem ze stali nierdzewnej w ramach projektu pn. 

„Adaptacja budynku dawnego dworca kolejowego na centrum usług społecznościowych 

w Pietrowicach Wielkich”. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Tablica 1 szt. o wymiarach 120 cm x 80 cm ma zostać wykonana z trwałego materiału 

PCV z drukiem odpornym na warunki atmosferyczne. Tablica ma zawierać wszystkie, 

wymagane przepisami promocji, elementy tj.: m.in. nazwę beneficjenta , tytuł projektu, 

cel projektu, zestaw logotypów, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 

Określone wzory tablic znajdują się w Podręczniku wnioskodawcy: 

https://rpo.slaskie.pl/dokument/podr_wniosk_benef_progr_ps_2014_2020_info_prom_8

062021 

Tablica ma zostać zamontowana na stelażu ze stali nierdzewnej, wykonanym zgodnie  

z rysunkiem technicznym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.  

 

 

https://rpo.slaskie.pl/dokument/podr_wniosk_benef_progr_ps_2014_2020_info_prom_8062021
https://rpo.slaskie.pl/dokument/podr_wniosk_benef_progr_ps_2014_2020_info_prom_8062021
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Treść jaka ma zostać umieszczona na tablicy: 

Adaptacja budynku dawnego dworca kolejowego na centrum usług 

społecznościowych w Pietrowicach Wielkich 

Cel projektu: prowadzenie usług warunkujących prawidłowe funkcjonowanie 

społeczności gminnej, tj. aktywna integracja mieszkańców, aktywizacja i integracja 

osób starszych, prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-ruchowych dla osób starszych oraz 

utworzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży. 

Beneficjent:  Gmina Pietrowice Wielkie 

 

Wzór tablicy: 

 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Ofertę może złożyć Oferent, który: 

1. Zrealizuje dostawę najpóźniej w terminie do 10.06.2022 r. 

2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT. 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Zamawiający zaleca, aby przygotować ofertę na formularzu załączonym  

do niniejszego zapytania w formie oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy)  

lub skanu oferty. 

2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wg. indywidualnego wzoru jednak 

zastrzega, że powinna ona zawierać niezbędne informacje umożliwiające jej ocenę. 
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3. Brak w ofercie informacji uniemożliwiający jednoznaczną jej ocenę może być 

powodem jej odrzucenia przez Zamawiającego. 

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być dostarczona: 

a) osobiście do sekretariatu Gminy Pietrowice Wielkie, 

b) elektronicznie na adres: poczta@pietrowicewielkie.com.pl, 

c) za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres: Urząd Gminy Pietrowice Wielkie,  

ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie 

Termin składania ofert do dnia 24.05.2022 r. do godz. 10.00. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub mailowo o przyjęciu oferty 

oraz o zleceniu realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający może zrezygnować z Zamówienia bez podania przyczyny, i z tego tytułu 

Oferentowi nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie. 

Oferent pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.  

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia do 10.06.2022 r. 

IX. OCENA OFERTY: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny – 100%. 

Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty 

niezbędne do całkowitego efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty 

dostawy przedmiotu zamówienia.  

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo lub 

telefonicznie, niezwłocznie po dokonaniu wyboru Oferenta.  

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia 

24.06.2022 roku.  

 

mailto:poczta@pietrowicewielkie.com.pl
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XII. DODATKOWE INFORMACJE  

Osoba do kontaktu:  

Anna Opiela – pracownik Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie; 

adres e-mail: a.opiela@pietrowicewielkie.com.pl 

telefon: 32 419-80-75. 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

 

 

 

Wójt Gminy 

Pietrowice Wielkie 

(-) Andrzej Wawrzynek

mailto:a.opiela@pietrowicewielkie.com.pl
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

OFERTA 

1. Zamawiający: 

Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie. 

2. Wykonawca składający ofertę: 

Pełna nazwa / firma: 
...................................................................................................................................................................................... 

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

Adres: ...................................................................................................................................................................................... 

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

NIP .................................................... 

Telefon/e-mail: 
...................................................................................................................................................................................................  

reprezentowany przez: 
………………………………………………...………………………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

3. Zobowiązania i informacje wykonawcy: 

Składamy niniejszym ofertę i zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia,  

tj. tablicę promocyjno-informacyjną wraz ze stelażem ze stali nierdzewnej w ramach projektu 

pn. „Adaptacja budynku dawnego dworca kolejowego na centrum usług społecznościowych 

w Pietrowicach Wielkich”. 

 

Cena zamówienia netto: ................................................... zł. 

(cena netto słownie: 

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

Cena zamówienia brutto: ................................................... zł. 

(cena brutto słownie: 

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

Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zapytania ofertowego i akceptujemy wszystkie 

warunki realizacji zamówienia (w tym termin wykonania zamówienia i warunki płatności), 

2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 24.06.2022 r. 

 

……………………………………………………… 
(data oraz podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania oferenta) 

 


