Szczecin 07.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego bez stosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie i montaż trzech tablic
pamiątkowych w związku z realizacją projektu pt. „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej
Książnicy Cyfrowej w Szczecinie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach VIII osi priorytetowej
„Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014 - 2020.
1. Tryb udzielania zamówienia. Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego z pominięciem
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na
podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016
poz. 1870 ze zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica w
Szczecinie. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej Zamawiającego: www.ksiaznica.szczecin.pl.
2. Nazwa i adres Zamawiającego: Książnica Pomorska im. St. Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin tel.
91/48-19-110, adres internetowy: www.ksiaznica.szczecin.pl
mail: ksiaznica@ksiaznica.szczecin.pl. NIP:852-10-72-762,
3. Rodzaj zamówienia: usługa (kod CPV: 31523200-0 - trwałe znaki informacyjne)
4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż przez Wykonawcę trzech tablic pamiątkowych na potrzeby
projektu pn. „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie”.
Tablice muszą być wykonane zgodnie z podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki
spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oaz z informacjami zawartymi na stronie internetowej
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wprogramie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018roku/
Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:
• wykonanie trzech jednostronnych tablic pamiątkowych wraz z transportem i ich montażem na ścianach
zewnętrznych trzech budynków, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
• każda tablica musi zawierać:
- nazwę Beneficjenta: Książnica Pomorska im. St. Staszica w Szczecinie
- tytuł projektu: Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie”
- cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie regionalnego centrum
digitalizacji materiałów bibliotecznych.
- zestaw logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego oraz Rzeczpospolita Polska,

- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
• każda tablica pamiątkowa ma mieć wymiary 297 mm x 420 mm (A3)
• tablice muszą być nowe, wykonane z wysokiej jakości materiałów i estetyczne. Preferowany materiał to PCV,
Dibond biały 3 mm lub plexi.
• minimalna grubość tablicy pamiątkowej – 3mm.
• napisy nadrukowane bezpośrednio na materiał w technologii, która uniemożliwia wprowadzenie zmian w treści
i szacie graficznej, oraz odpornych na warunki atmosferyczne
• mocowania do ściany szlifowane w kolorze tła tablicy, montowane do ściany w sposób zapewniający jej
trwałość i estetykę, dopuszcza się mocowania niewidoczne po zamontowaniu tablicy na ścianie. Nadruk zgodny
z załączonym projektem graficznym
5. Warunki udziału w postępowaniu:
- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania
zamówienia oraz posiadaj wiedzę i doświadczenie,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- nie otwarto w stosunku do nich likwidacji,
- nie ogłoszono w stosunku do nich upadłości,
6. Termin wykonania zamówienia: maj br.
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: e-mail na adres t.jurszewicz@ksiaznica.szczecin.pl lub
zamowienia@ksiaznica.szczecin.pl bądź złożyć w Sekretariacie Książnicy Pomorskiej (wejście od ul. Podgórnej parking I piętro) w terminie do dnia 16.05.2018 r. do godz. 13.00.
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Tomasz Jurszewicz – koordynator projektu e-mail
t.jurszewcz@ksiaznica.szczecin.pl numer telefonu 91/48-19-275
Informuję, że skontaktujemy się telefonicznie z firmą, która zaoferuje najniższą cenę za wykonanie powyższej
usługi.
W załączniku nr 1 poglądowy wzór tablicy

