
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonanie materiałów informacyjno  - promocyjnyc h w ramach realizacji projektu 
„Zmniejszenie emisji zanieczyszcze ń w gminie Biłgoraj poprzez zastosowanie 

przyjaznej środowisku energii słonecznej – etap II” 
 
 

I. Zamawiający: 
Gmina Biłgoraj, ul. Kościuszki 88, 23 – 400 Biłgoraj 

 
II. Osoby upoważnione do kontaktu: 

Izabela Chmiel – podinspektor w Referacie ds. Inwestycji Urzędu Gminy Biłgoraj, 
tel. (84) 688 28 62, 
 

III. Tryb zamówienia: 
Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 września 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2013r., poz. 907 ze zm.) oraz § 4 z uwzględnieniem § 1 ust. 3 Zarządzenia Wójta 
Gminy Biłgoraj Nr 66/2010. 
 

IV. Przedmiot zamówienia: 
1. Wykonanie 397 szt. naklejek na folii zawieraj ących logotyp RPO WL,  
2. Wymiana 58 szt. naklejek na istniej ących tablicach pami ątkowych dot. 

projektu pn.: „Zmniejszenie emisji zanieczyszcze ń w gminie Biłgoraj 
poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”, 

3. Wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej / pami ątkowej z blachy.   
zgodnie z: 

• przedstawionym w punkcie V opisem przedmiotu zamówienia, 
• art. 8 i 9 rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006, 
• wymaganiami i zasadami określonymi w Strategii komunikacji Funduszy 

Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 
2013, 

• Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 
– 2013. 

 
V. Opis przedmiotu zamówienia: 

Naklejki na folii: 
Liczba sztuk do wykonania: 397 
Naklejki mają zawierać na białym tle logotyp Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 w wersji podstawowej określonej w 
wytycznych dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. 
Wymiary naklejki: min. 2 cm x 9,5 cm 
 
Naklejki na tablicach informacyjnych / pami ątkowych: 
Liczba sztuk naklejek do wykonania: 58 
W 29 miejscowościach na terenie Gminy Biłgoraj ustawione są na słupkach 
dwustronne tablice pamiątkowe o wymiarach 50cm x 70cm, wykonane z blachy, dot. 
projektu „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Biłgoraj poprzez zastosowanie 
przyjaznej środowisku energii słonecznej”.  



Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie nowych naklejek zgodnie ze 
wzorem przedstawionym poniżej oraz ich wymiana na ww. tablicach.  
 
Tablica informacyjna / pami ątkowa 200 cm x 250 cm: 
Liczba sztuk tablic do wykonania: 1 
Tablica ma być jednostronna przeznaczona do zamontowania na elewacji budynku, 
zgodna ze wzorem przedstawionym poniżej. 
Wymiary tablicy: 200cm x 250cm 
 

 
 
Tablice informacyjne / pamiątkowe mają zawierać wszelkie informacje i znaki 
wskazane  
w Wytycznych dla beneficjentów w zakresie informacj i i promocji w ramach RPO 
WL na lata 2007 – 2013, tj.: 

• rodzaj i tytuł projektu - „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Biłgoraj 
poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej – etap I i II”, 

• nazwę Beneficjenta – „Gmina Biłgoraj”, 
• zestaw znaków graficznych (logo Narodowej Strategii Spójności, herb 

Województwa Lubelskiego, emblemat Unii Europejskiej z właściwymi 
oznaczeniami słownymi), 

• hasło Programu, 
• pełna nazwa Programu 
• logo Gminy Biłgoraj, które nie może być większe niż emblemat UE. 

Tablice informacyjne / pamiątkowe mają być wykonane na białym tle  z materiałów 
trwałych , tj. blachy powlekanej. 
Wzór tablicy informacyjnej / pamiątkowej oraz wszelkie niezbędne materiały 
zamieszczone zostały w Wytycznych dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji 
w ramach RPO WL na lata 2007 – 2013 oraz na stronie internetowej 
www.rpo.lubelskie.pl w zakładce Dokumenty/Realizacja projektów/Informacja i 
promocja w ramach RPO WL 2007 – 2013 i zakładce Dokumenty/Dokumenty 
RPO/Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich – Księga znaku. 
 

VI. Termin wykonania zamówienia: 
• do 17 stycznia 2014r.  – wykonanie 1 szt. tablicy o wymiarach 200 x 250cm 

oraz 397 szt. naklejek na folii. 
• do 31 maja 2014r.  – wykonanie 58 szt. naklejek i ich wymiana na istniejących 

tablicach pamiątkowych. 
 
 



VII. Warunki płatności: 
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie dokonana na 
podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem bankowym z 
rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 
do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych usług. 
Dopuszcza się fakturowanie częściowe. 
 

VIII. Kryterium oceny ofert: 
100% cena wskazana w kolumnie „Kwota brutto (zł)” w wierszu „RAZEM” 
 

IX. W przypadku zainteresowania Państwa wykonaniem przedmiotu zamówienia proszę o 
złożenie swojej oferty, do dnia 30 grudnia 2013r.,  na formularzu oferty stanowiącym 
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Formularz ofertowy należy złożyć w 
sekretariacie Urzędu Gminy Biłgoraj w pokoju nr 33, ul. Kościuszki 88, 23 – 400 
Biłgoraj w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zamówienie na wykonanie materiałów 
informacyjno – promocyjnych RPO WL”. 

 
 

 
 

Wójt 
(-) mgr Wiesław Ró żyński 



 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
1.  DANE  ZAMAWIAJĄCEGO: 

Gmina Biłgoraj, ul. Kościuszki 88, 23 – 400 Biłgoraj; NIP: 918-20-29-131 
 
2.   DANE  OFERENTA: 

• Nazwa    ………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………….. 

• Adres      . ..…………………………………………………………….. 
   ..………………………................................................. 

• Tel. Fax. ………………………………………………………………… 

• NIP        ………………………………………………………………… 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.12.2013r. na wykonanie materiałów informacyjno  - 
promocyjnych w ramach realizacji projektu „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Biłgoraj 
poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej – etap II” zobowiązuję się wykonać 
przedmiotowe zadanie za następującą cenę: 
 

Zadanie Kwota netto (zł) podatek VAT (zł) Kwota brutto (zł) 

Wykonanie tablicy informacyjnej 200 x 
250 (1 szt.) 

   

Wykonanie 58 naklejek 50 x 70 i ich 
wymiana na istniejących tablicach 
pamiątkowych 

   

Wykonanie 397 szt. naklejek na folii 
   

RAZEM 
   

Termin realizacji zamówienia:  
do 17 stycznia 2014r. – wykonanie 1 szt. tablicy o wymiarach 200 x 250cm oraz 397 szt. naklejek na folii. 
do 31 maja 2014r. – wykonanie 58 szt. naklejek i ich wymiana na istniejących tablicach pamiątkowych. 

 

 

..........................................................                              .................................................................... 
     miejscowość i data                                                    /podpis i pieczęć oferenta lub  upoważnionego 

przedstawiciela oferenta/ 
 

 
 


