Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4/2016
Burmistrza Sędziszowa
z dnia 14.01.2016 roku

Sędziszów, dnia 10.06.2019
Znak sprawy MR.271.4.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
FORMULARZ OFERTY - STR. 1
na wykonanie usługi poniżej 30.000 euro
(nazwa rodzaju zamówienia)

CZĘŚĆ I (wypełnia zamawiający)
1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Sędziszów,
ul. Dworcowa 20,
28-340 Sędziszów
2. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji projektu
„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych
Gminy Sędziszów”.
Projekt nr RPSW.07.04.00-26-0052/18 pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek
oświatowych Gminy Sędziszów”
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury edukacyjnej oraz
poprawa jakości kształcenia w 3 placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów.
Dofinansowanie projektu z UE: 495 980,59zł
Tablica informacyjna 80x120cm wykonana z blachy ocynkowanej o grubości min.1,00mm, z podwójnie zaginanymi
krawędziami oraz płaskimi narożnikami. Zaginane krawędzie oraz okrągłe narożniki powodują, iż tablica nie ma
żadnych ostrych krawędzi. Grafika wykonana metodą plotera solwentowego (drukującego), zabezpieczona folią
transparentną odporną na warunki atmosferyczne. Tablica montowana do 2 słupków za pomocą uchwytów
zamocowanych do krawędzi tablicy.
Wytyczne do wykonania tablicy :
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umowpodpisanych-od-1-stycznia-2018-r
Ilość : 3 komplety (tablica+słupki+uchwyty)
Projekt tablicy winien być przedstawiony do akceptacji Zamawiającego
Miejsce dostawy: Urząd Miejski w Sędziszowie ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów
a) termin wykonania zamówienia:12.07.2019
b) okres gwarancji: 24 m-ce

c) warunki płatności: przelew 14 dni,

3.. KRYTERIA OCENY ORERT:
Cena: 100%

Inne dodatkowe* …-……………….

4. SPOSÓB OCENY OFERT KRYTERIUM DODATKOWEGO:*
………

5. TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.06.2019 godz. 12:00 w formie:
• pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów ,
• w wersji elektronicznej (scan formularza) na e-mail: przetargi@sedziszow.pl,

(ciąg dalszy wypełnia oferent – oferent zwraca do zamawiającego formularz kompletny 1 i 2 stronę)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
FORMULARZ OFERTY – STR. 2.
na wykonanie usługi poniżej 30.000 euro
(nazwa rodzaju zamówienia)

CZĘŚĆ II (wypełnia oferent)

1. Nazwa i adres WYKONAWCY
NAZWA: ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ADRES: .............................................................................................................................................................
email:............................................................................................................................................................................
NIP: ....................................................................................................................................................................
Telefon ..................................................................................................................

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto: ................................................................ zł
Podatek VAT: ........................................................... zł
Cenę brutto: .............................................................. zł
Słownie brutto: .......................................................................................................... zł

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 1)
...............................................................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................................................
3) ...............................................................................................................................................................
4) ...............................................................................................................................................................

dnia ..................................................
................................................................
podpis osoby uprawnionej
(pieczęć)
(pieczęć wykonawcy)



wypełnić jeżeli są przewidziane lub pominąć.

