Jelenia Góra, dnia 22.08.2019 r.
Znak sprawy: MZDiM-UE.271.27.3.2019
L.dz. 5691

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:
Miasto Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra zaprasza do złożenia ofert na
zadanie pn.:
„DZIAŁANIA PROMOCYJNE DLA PROJEKTU PN.: OGRANICZENIE
TRANSPORTOWEJ W AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ” – część III.

NISKIEJ

EMISJI

w ramach zadania pn.:
„Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na działaniach promocyjnych w postaci tablic
informacyjnych/pamiątkowych dla Projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej
w Aglomeracji Jeleniogórskiej” – część III.
Sygnatura Projektu: RPDS.03.04.03-02-0001/17
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.4
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”, Poddziałania nr 3.4.3 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych –
ZIT AJ”.
Zakres zamówienia obejmuje:
− zaprojektowanie 9 szt. tablic informacyjnych/pamiątkowych – zgodnie z wytycznymi w zakresie
informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020;
− wykonanie zaprojektowanych tablic w ilości 9 szt. wraz z konstrukcjami umożliwiającymi ich
trwały montaż w gruncie;
− montaż 9 szt. tablic w miejscu realizacji poszczególnego zadania inwestycyjnego realizowanego
w ramach Projektu.
Uszczegółowienie zakresu przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 – Opis przedmiotu
zamówienia.
3. Termin wykonania projektu tablic ustala się do 7 dni od daty podpisania umowy.
Termin wykonania oraz montażu tablic ustala się w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.
4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, pok. 1
(sekretariat), 58-500 Jelenia Góra, Polska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30.08.2019 r. do godz. 09:00.
5. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, pokój nr 2,
58-500 Jelenia Góra, Polska, w dniu 30.08.2019 r. o godz. 10:00.
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6. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w postępowaniu.
7. Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100 % ceny.
8. Wzór oferty – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
9. Warunki płatności - określone w projekcie umowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
10. Sposób przygotowania oferty:
− Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
− Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:

Miasto Jelenia Góra – Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, pokój nr 1, 58-500 Jelenia Góra
Oferta na zadanie pn.:
„DZIAŁANIA PROMOCYJNE DLA PROJEKTU PN.: OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI
TRANSPORTOWEJ W AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ” – część III
Nr postępowania: MZDiM-UE.271.27.2019
Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………….
Nie otwierać przed dniem 30.08.2019 r., godz. 10:00

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Pani Aneta Pączek tel. 75 64 200 37, e-mail: apaczek@jeleniagora.pl
12. Zgodna na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

p.o. Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
Piotr Cichowski
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