Gliwice, dnia 2017-11-30

ZAPYTANIE OFERTOWE – ROZEZNANIE CENOWE

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 ze. zm.)
Zamawiający:
Miasto Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
NIP: 6311006640
w imieniu którego działa mgr Bogumiła Kluszczyńska – Dyrektor Górnośląskiego Centrum
Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, ul. Okrzei 20
zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Wykonanie tablic informacyjnych i plakietek informacyjnych w ramach promocji projektu
p.n.” Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik-rozwój infrastruktury
edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach”

Przedmiot zamówienia:

I.

Wykonanie tablic informacyjnych i plakietek informacyjnych w ramach promocji projektu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla działania 12.2
Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałania 12.2.1. Infrastruktura kształcenia
zawodowego – ZIT. Tytuł projektu: „Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-nowatorski
pracownik-rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego
GCE w Gliwicach”
Ia. Kod CPV: 79.34.22.00-5 – usługi w zakresie promocji
79.80.00.00-2 – usługi drukowania i powiązane
Ib. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie i dostawa:
‒

1 szt. tablicy informacyjno-pamiątkowej o wymiarach 800x1200 mm,
wykonanej na płycie kompozytowej typu Dibond o treści załącznika nr 1

a)

1000 szt. plakietek w formie naklejki (trudno zmywalnej) z logiem EFRR do
oznakowania wyposażenia o wymiarach ok. 100x30 mm o treści załącznika nr 2,

b)

14 szt. plakietek w formie tablic informacyjnych na drzwi pracowni o formacie A4,
wykonanych na płycie „spienionym PCV 3 mm” o treści załącznika nr 3.

2) Tablice i plakietki powinny być wykonane zgodnie z poniższymi wytycznymi:


Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów
polityki spójności na lata 2014-2020,



Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
w zakresie informacji i promocji,



Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

3) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia przedstawi
Zamawiającemu do zaopiniowania projekt tablicy oraz projekt plakietek.
II.

Termin wykonania: do 14 dni od daty podpisania umowy.

III.

Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
3.
IV.

Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim, na załączonym formularzu.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego
znaczeniem:
1) 100% najniższa cena
2) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią
niniejszego zapytania oraz ustawą Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza.

V.

Miejsce oraz termin składania ofert.
Ofertę można złożyć w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach, ul. Okrzei 20,
pok. 103 I piętro (sekretariat) lub przesłać na adres poczty elektronicznej:
poczta@gce.gliwice.pl z dopiskiem „Oferta na wykonanie tablic informacyjnych i plakietek
informacyjnych w ramach promocji projektu p.n. Nowy uczeń-nowoczesna pracownianowatorski pracownik-rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia
Praktycznego GCE w Gliwicach”, w terminie do 04.12.2017 r. do godziny 9.00

VI.

Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Paweł Sygit – wicedyrektor, Tel. 32 2314415
Izabela Curyło – kierownik gospodarczy, Tel. 32 2313576 wew. 223
ZAŁACZNIKI :
1) Treść tablicy informacyjno-pamiątkowej
2) Treść plakietek w formie naklejek
3) Treść plakietek w formie tablic informacyjnych na drzwi
4) Druk propozycji cenowej (do wypełnienia) ;
5) Wzór umowy

Uwaga:
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do skorzystania
z przedstawionej propozycji.
Zamawiający może, bez podania przyczyny, unieważnić powyższe zapytanie ofertowe .

Dyrektor
Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego
w Gliwicach
mgr Bogumiła Kluszczyńska

