
Sierpc, dn. 26.03.2010 r.

                                                                         

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Umów o dofinansowanie projektów zawartych z Województwem Mazowieckim:
I. Umowa Nr RPMA.04.02.00-14-016/08-00 z dnia 12.02.2010 r.
II. Umowa Nr RPMA.06.01.00-14-007/08-00 z dnia 05.02.2010 r.

Prace będące przedmiotem zapytania ofertowego:

Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych dla projektów/zadań:

Ad.  I  „Stworzenie  kompleksowego  systemu  gospodarki  odpadami  w  regionie  północno-

zachodniego  Mazowsza  poprzez  utworzenie  Regionalnego  Zakładu  Gospodarki  Odpadami 

i wdrożenie systemu selekcji odpadów, w tym segregacji u źródła”

Ad.  II  „Utworzenie  Centrum  Kultury  i  Sztuki  w  Sierpcu  poprzez  adaptację  i  rozbudowę 

istniejącego Domu Kultury”

 o następujących parametrach:

1.Tablice  o wymiarach  minimum 140cm x 200cm,  z  zachowaniem współczynnika  proporcji 

kształtu, wykonane techniką cyfrową wraz z laminowaniem;

2.Szata graficzna i wygląd tablic zgodnie z załącznikami graficznymi nr 1 i 2;

3.Dane do umieszczenia na tablicach informacyjnych:

a)Nazwa projektu: j.w. (Ad. I i Ad. II);

b)Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Mazowieckiego 2007-2013”;

c)Całkowita wartość projektu: ...................... PLN;

d)Wkład Unii Europejskiej:    ....................... PLN;

e)Beneficjent: Gmina Miasto Sierpc, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc.

4.Tablica  ma  pozostać  w  stanie  niezmienionym  przez  okres  minimum  dwóch  lat 

(gwarancja jakości).

5.Cena  zawiera  jednokrotną  zmianę  danych  zawartych  w pkt.  3  c)  i  d)  dla  każdej  z  tablic 

w terminie 7 dni od daty otrzymania zlecenia.



Termin wykonania zlecenia ustala się na:  14 dni od podpisania zlecenia na wykonanie 

ww prac.

Wybrana zostanie oferta najbardziej korzystna pod względem ceny brutto łącznie dla obu 

projektów/zadań.

Przed realizacją Wykonawca musi przedstawić koncepcje tablic do zaakceptowania przez 

Zlecającego.

Odbiór przedmiotu zlecenia nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót sporządzonego 

przez  przedstawicieli  obu stron,  który dodatkowo stanowić będzie  podstawę do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury (dwie faktury - oddzielnie dla każdego projektu/zadania),

Należność za wykonanie przedmiotu zlecenia zostanie uregulowana przelewem w ciągu 

30 dni od daty przyjęcia faktury, po prawidłowym wykonaniu i odbiorze prac, potwierdzonym 

protokołem odbioru robót.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 

Wydział Inwestycji i Remontów, pokój nr 28, II piętro, tel. (0-24) 275-86-45, w godz. 800-1500.

Prosimy o złożenie pisemnej oferty na załączonym formularzu ofertowym.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia  07.04.2010 r. godz. 11:00 w Sekretariacie 

Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Kopertę należy zaopatrzyć w napis: 

„Oferta na wykonanie tablic informacyjnych dla projektów pn.: 

1. „Stworzenie  kompleksowego  systemu  gospodarki  odpadami  w  regionie 

północno-zachodniego  Mazowsza  poprzez  utworzenie  Regionalnego Zakładu 

Gospodarki Odpadami i wdrożenie systemu selekcji odpadów, w tym segregacji 

u źródła”.

2. „Utworzenie  Centrum  Kultury  i  Sztuki  w  Sierpcu  poprzez  adaptację 

i rozbudowę istniejącego Domu Kultury”

Nie otwierać przed godz. 1100.



O F E R T A

Nazwa i adres Wykonawcy:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Tel./fax. .............................................................................................................................................

W związku ze skierowanym zapytaniem o cenę składamy naszą ofertę na:

Wykonanie, dostawę i montaż tablic informacyjnych dla projektów/zadań:

1. „Stworzenie  kompleksowego  systemu  gospodarki  odpadami  w  regionie  północno-

zachodniego  Mazowsza  poprzez  utworzenie  Regionalnego  Zakładu  Gospodarki 

Odpadami i wdrożenie systemu selekcji odpadów, w tym segregacji u źródła”

Wartość zadania wynosi (netto) ............................................zł

podatek VAT (22%)                   ............................................zł

Wartość zadania wynosi (brutto) ............................................zł

2. „Utworzenie  Centrum  Kultury  i  Sztuki  w  Sierpcu  poprzez  adaptację  i  rozbudowę 

istniejącego Domu Kultury”

Wartość zadania wynosi (netto)   ............................................zł

podatek VAT (22%)                     ............................................zł

Wartość zadania wynosi (brutto)  ............................................zł

Wartość całej oferty (1+2) wynosi (netto)       ............................................zł

podatek VAT (22%)                                         ............................................zł

Wartość całej oferty (1+2) wynosi (brutto) ............................................ zł.

Udzielam gwarancji na okres 24 miesięcy.       

                                                   
...................... dn. .........................r.                                ............................................................. 

                                                                                                           (pieczątka i podpis)
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