Świebodzin, 26 marca 2012
Zapytanie ofertowe
Klub Przyrodników, działając w ramach projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013, zgodnie z Ustawą z 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr157, poz. 1240.): 1. art. 44, ust 3 zamierza zlecić i
zaprasza do składania ofert na wykonanie wraz z montażem w terenie 4 tablic informacyjno edukacyjnych opisanych poniżej.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, transport i ustawienie na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w
Bierkowicach koło Opola oraz edukacyjnym gospodarstwie rolnym Adama Ulbrycha w Komorznie
(gm. Wołczyn), 4 tablic informacyjno – edukacyjnych, 2 formatu 100 x 140 cm, oraz 2 formatu 100 x
100 cm, barwnych, wraz ze stelażami, wydrukowanych na folii zabezpieczonej przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi i blaknięciem, naklejonej na trwałym podkładzie z blachy lub pleksy, lub
bezpośrednio na podkładzie z blachy lub pleksy, trwale umocowanej na litym podkładzie z desek o
grubości co najmniej 2 cm. Przedmiotem zamówienia jest także przygotowanie projektu i skład
komputerowy tablic z materiałów dostarczonych przez zleceniodawcę oraz dwukrotne wprowadzenie
poprawek do projektu. Stelaże drewniane, zabezpieczone przed warunkami zewnętrznymi co najmniej
dwukrotnym impregnowaniem, w kolorze neutralnym, wg dwóch wzorów przedstawionych na
fotografiach – 2 szt., dla Muzeum Wsi Opolskiej wg. wzoru nr 1, 2 szt., dla gospodarstwa Adama
Ulbrycha wg wzoru nr 2. Wysokość do szczytu tablicy - 1,9 m, Mocowanie za pomocą stalowych
kotw do betonowych postumentów trwale zagłębionych w gruncie na głębokość gwarantującą
stabilność tablicy (średnica minimum 40 cm, głębokość minimum 60 cm).

Wzór 1. Tablice dla Muzuem w Bierkowicach

Wzór 2. Tablice dla gospodarstwa Adama Ulbrycha

Wymagana gwarancja trwałości jakości wydruku oraz materiałów użytych do wykonania tablicy – co
najmniej 5 lat od daty odbioru, złożona na piśmie jako element oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę o najniższej cenie. Oferty muszą dotyczyć całości
zadania. Oferty powinny zawierać nazwę i adres oferenta oraz oferowaną łączną cenę brutto (z VAT).
Realizacja do 20 maja 2012. Płatność w ciągu 14 dni po wykonaniu i ostatecznym protokolarnym
odbiorze zadania oraz prawidłowym wystawieniu faktury. Przed rozpoczęciem prac z wybranym
wykonawcą zawarta zostanie pisemna umowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania
umowy z żadnym z oferentów jeśli oferowane kwoty przekroczą kwotę planowanych w
harmonogramie projektu środków. Oferty należy przedstawić zamawiającemu do dnia 15 kwietnia
2012, do godz. 12.00, przez przesłanie pocztą, na adres Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200
Świebodzin, faksem na numer 683828236 lub pocztą elektroniczną na adres kp@kp.org.pl. Osobą
odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia ze strony Klubu Przyrodników oraz za kontakty z
oferentami jest dr Andrzej Jermaczek (tel. 504328717, email andjerma@wp.pl).

