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Świebodzin, 14 maja 2012
Zapytanie ofertowe
Klub Przyrodników, działając w ramach projektu „Ochrona i odtwarzanie zagrożonych siedlisk
hydrogenicznych w Sudetach Środkowych” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego
Instrastruktura i Środowisko (V Priorytet POIiŚ POIiŚ05.01.00-00-198/09), zamierza zlecić i
zaprasza do składania ofert na wykonanie 1 tablicy informacyjno - edukacyjnej według specyfikacji
opisanej poniżej. Zamówienie jest realizowane z zachowaniem konkurencyjności oraz zasady
oszczędnego i celowego wydatkowania środków – wybór najlepszej oferty nastąpi na podstawie
rozpoznania rynku, którego elementem jest niniejsze zapytanie.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego przenośnej
tablicy informacyjno – edukacyjnej na lekkim, łatwym do montażu, stelażu, eksponowanej
obustronnie, formatu 100 x 160 cm, barwnej, wydrukowanej na folii zabezpieczonej przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, napisami i blaknięciem laminatem antygraffiti/UV,
naklejonej na trwałym podkładzie, z odpornej na uszkodzenia w trakcie transportu pleksy o grubości
0,5-0,7 mm. Przedmiotem zamówienia jest także przygotowanie projektów i skład komputerowy
tablicy z materiałów dostarczonych przez zleceniodawcę oraz dwukrotne wprowadzenie poprawek do
projektu. Stelaż tablicy aluminiowy lub drewniany, gwarantujący pełną stabilność konstrukcji w
warunkach umiarkowanego wiatru, łączna waga całego zestawu do 12 kg, wysokość maksymalna po
ustawieniu 1,9 m, montaż w systemie umożliwiającym trwałe rozmontowanie i zmontowanie przez
jedną osobę, w czasie nie dłuższym niż 10 minut, elementy stelaża po złożeniu spakowane w
opakowanie umożliwiające sprawne przenoszenie. Wymagana gwarancja trwałości jakości wydruku
oraz materiałów użytych do wykonania tablicy – co najmniej 5 lat od daty odbioru, złożona na piśmie
jako element oferty.
Termin realizacji – 15 czerwca 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 muszą dotyczyć całości zadania. Oferty powinny zawierać
nazwę i adres oferenta, oferowaną łączną cenę brutto (z VAT), deklarację gwarancji jakości oraz opis i
fotografie lub szkice proponowanego rozwiązania technicznego umożliwiający zamawiającemu oceną
jego funkcjonalności. Kryterium oceny ofert będą cena (50%) oraz funkcjonalność proponowanego
zestawu (50%). Fukcjonalność zostanie oceniona przez 3 pracowników Klubu w 10 stopniowej skali i
zostanie wyciągnięta średnia z tych ocen. Oferty należy przedstawić zamawiającemu do dnia 25 maja
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. Zapytanie
nie jest zapytaniem w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Osobą odpowiedzialną za realizację
przedsięwzięcia ze strony Klubu Przyrodników oraz za kontakty z oferentami jest dr Andrzej
Jermaczek (tel. 504328717, email andjerma@wp.pl).

