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Znak sprawy  1/ZP/JRP/2017                                                       
            Kościan, 13 marzec 2017 r. 

OGŁOSZENIE / ZAPYTANIE OFERTROWE 

I. Zamawiający: Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o., ul. Czempińska 2, 64 – 000 Kościan 

 
zaprasza do złożenia oferty na: 

„Wykonanie i montaż tablic informacyjnych” 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i montaż tablicy informacyjnej 

(1 szt.) wraz z konstrukcją wsporczą oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej 

(1 szt.) – naściennej, które będą promować projekt „Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Umowa na Dofinansowanie nr 

POIS.02.03.00-00-0111/16). 

2. Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie, dostawa i montaż: 

• 1 szt. tablicy informacyjnej wraz z konstrukcją wsporczą 

Wymiary tablicy informacyjnej mają wynosić co najmniej 3 m (szerokość) x 

2 m (wysokość). Tablica ma być wykonana z blachy ocynkowanej grubości 
1,5 – 2 mm, profilowanej na brzegach. Konstrukcja nośna powinna być 
wykonana z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo. 
Fundamenty mają być betonowe lub żelbetonowe o objętości 
uniemożliwiającej przewrócenie się tablicy.  

• 1 szt. tablicy informacyjnej (naściennej) 

Wymiary tablicy informacyjnej mają wynosić min. 80 cm (wysokość) x 120 

cm (szerokość). Tablica ma być wykonana z blachy ocynkowanej grubości 1,5 
– 2 mm, profilowanej na brzegach. 

3. Wszystkie materiały, z których zostaną wykonane tablice wraz z elementami 

montażu musze być wykonane z trwałych materiałów odpornych na warunki 

atmosferyczne. Wymagana jest od Wykonawcy gwarancja na wykonanie i czytelność 

tablic na okres 5 lat. 

4. Tablice informacyjna muszą zawierać: 

• nazwę beneficjenta – Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. 
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• tytuł projektu – Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie 

efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana, 

• cel projektu – Usprawnienie systemu oczyszczania ścieków komunalnych z 

wykorzystaniem potencjału gospodarki osadowej w celu wytworzenia 

energii oraz zmniejszenia ilości odpadów. 

• zestaw logo – znak FE i UE 

• adres portalu www.mapadotacji.gov.pl  

5. Logotypy ich wzory i kolorystyka mają być zgodne jak dla projektów 

współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, zachowaniem zasad wskazanych w dokumentach w pkt. 6. Czcionka 

podstawowa – Ubuntu Medium, uzupełniająca Calibri Regular. 

6. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobligowany jest do stosowania wytycznych 

określonych w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki 

spójności 2010-2020 w zakresie informacji i promocji oraz wzorować się na 

informacjach zawartych w Karcie wizualizacyjnej dla Programu Infrastruktura i 

Środowisko (informacje dostępne na stronie:                            
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-

wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-

informacji-i-promocji/ ) 

7. Montaż tablicy informacyjnej należy dokonać na Oczyszczalni Ścieków w Kiełczewie, 

ul. Polna 75 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Tablicę ma być 

zamontowana na konstrukcji nośnej, posadowionej na wysokości minimum 2 m 

licząc od poziomu terenu do dolnej krawędzi tablicy. 

8. Montaż tablicy informacyjnej (mniejszej) należy wykonać na budynku, przy ulicy 

Czempińskiej 2 w Kościanie, w miejscu wskazanym przez Zmawiającego. 

9. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego (jeśli jest 

wymagana). 

10. Kody CPV: 30192170-3  

11. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

12. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

III. Okres gwarancji: Wymagana jest od Wykonawcy gwarancja na wykonanie i czytelność tablica 

na okres 5 lat licząc od daty podpisania protokołu wykonania dostawy z montażem.  
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IV. Sposób przygotowania oferty: formularz oferty należy przesłać na adres: e-mail: 

a.wojcieszak@wodociagi-koscian.pl lub dostarczyć pocztą na adres Wodociągi 

Kościańskie Sp. z o.o., ul. Czempińska 2, 64 – 000 Kościan.  

V. Miejsce i termin złożenia oferty  

do dnia 22.03.2017 r. do godz. 900 

 

VI. Termin otwarcia oferty  

do dnia 22.03.2017 r. do godz. 915 

 

VII.  Warunki udziału w postępowaniu – nie są wymagane. 

VIII. Warunki płatności  

1. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, tj. m.in. wykonanie, dostawa i montaż tablic, w tym ryzyko Wykonawcy z 

tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

2. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury 

końcowej wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego przez Strony 

protokołu wykonania dostawy z montażem. 

3. Faktura końcowa będzie płatna w formie przelewu na wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury wraz z zatwierdzonym przez Strony protokołem wykonania dostawy z 

montażem. 

Szczegółowe warunki zostały podane we wzorze umowy – Załącznik nr 2 

IX. Kryteria oceny ofert  

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznania oferta zawierająca najkorzystniejszy 

bilans punktów w kryteriach: 

1) Łączna ocena ofertowa brutto – C, 

2) Termin wykonania przedmiotu zamówienia – T. 

Przy czym zamawiający określa: najdłuższy termin wykonania na 30 dni, a najkrótszy 

na 10 dni.  

2. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie 

Kryterium 
Waga 

(%) 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 
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3. Całkowita liczba punktów, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg 

poniższego wzoru: 

L = C + T 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” 

P – punkty uzyskane w kryterium „Termin wykonania” 

X. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Agnieszka Wojcieszak, e-mail 

a.wojcieszak@wodociagi-koscian.pl, tel. 65 512 13 88. 

XI. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w okresie 3 lat 

od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w wysokości do 20% wartości udzielonego 

zamówienia. 

 
Integralną częścią niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO/OGŁOSZENIA są: 

Załącznik nr 1 – Formularz cenowo – ofertowy 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

 

Załączniki dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.wodociagi-koscian.pl (zakładka 

PRZETARGI) 

 

 

 

                                                                                                                               Podpis zamawiającego 

                                /-/ Dariusz Wójcik 

                            Prezes Zarządu 

 

 

Łączna cena 
ofertowa 

brutto 
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Termin 
wykonania  
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RAZEM 100% 100  


