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Zapytanie o cenę nr 1/5/2020/ŚWIAT 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej 

na opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostarczenie oraz zamontowanie czterech tablic 
informacyjnych w tym dwóch na stelażach drewnianych oraz dwóch metalowych.  

2. Zadanie realizowane jest będzie w ramach projektu współpracy pt. „Świętokrzyska Wspólna 
i Aktywna Turystyka” o akronimie ŚWIAT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 
grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

3. Nazwa i adres Zamawiającego: Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, ul. Spacerowa 7, 26-
026 Morawica, tel. 41 311 46 91 wew. 305  adres e-mail: biuro@perlycn.pl  

II. Przedmiot zapytania 
Przedmiotem zapytania jest opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostarczenie oraz 
zamontowanie czterech tablic informacyjnych w tym dwóch na stelażach drewnianych oraz dwóch 
metalowych. 

Zadanie 1: Opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostarczenie oraz zamontowanie dwóch 
tablic informacyjnych na stelażach drewnianych wg następującej specyfikacji: 
Stelaż: 

 stelaż drewniany na planie prostokąta, o zwartej, odpornej na zniszczenia, masywnej 
budowie, 

 zadaszenie dwustronne – deska na zakładkę, (alternatywnie gont drewniany), 

 słupy w części montowanej przy gruncie pokryte jednorodną powłoką hydroizolacyjną 

 drewniana konstrukcja nośna z twardego drewna (dąb, modrzew) zabezpieczona 
środkiem ochronnym (remers lub altax) w kolorze brązowym, 

 słupy nośne stelaża długości ok. 2,3 m o przekroju kwadratowym o boku min. 120 mm 
x 120 mm  

 mocowanie w gruncie przy pomocy kotew stalowych wkręcanych na głębokość minimum 
70 cm( kotwy zabezpieczone antykorozyjnie). 

Tablica informacyjna: 

Plansza tablicy informacyjnej z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm o wielkości: wysokość 1000 mm 
szerokość 1500 mm. Tablica oprawiona w ramę drewnianą wykonaną z desek min. 10 cm 
szerokości i 2,5 cm grubości z zabudowanym tyłem. Alternatywnie plansza tablicy zrobiona 
z płyty kompozytowej. 

 Graficzny obraz na tablicach: wydruk solwentowy zabezpieczony folią 
UV o podwyższonej trwałości i odporności na czynniki atmosferyczne, zadruk ploterem 
UV z zabezpieczającym laminatem o podwyższonej trwałości, 

 Tablice informacyjne zamontowane zostaną na działce nr 652 obręb ewidencyjny 
Radomice gm.  Morawica.  
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Zadanie 2: Opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostarczenie oraz zamontowanie 
dwóch tablic informacyjnych na stelażach metalowych wg następującej specyfikacji: 

a) Rozmiar planszy tablicy 150 x 100 cm w poziomie; 
b) umieszczona na wysokości min. 2,3 m od podłoża do górnej krawędzi tablicy; 
c) Materiał: plansza tablicy informacyjnej z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm; 
d) Graficzny obraz na tablicach: wydruk solwentowy zabezpieczony folią 

UV o podwyższonej trwałości i odporności na czynniki atmosferyczne, zadruk ploterem 
UV z zabezpieczającym laminatem o podwyższonej trwałości, 

e) Konstrukcja: tablica ustawiona na konstrukcji stalowej - pomalowanej, stabilnie 
z gruntem związanej przy zachowaniu odpowiedniej techniki montażu; 

f) Merytoryczna treść planszy tablicy dostarczona zostanie przez Zamawiającego; 
g) Tablice informacyjne wykonane zostaną na działkach: nr 67 obręb ewidencyjny Lisów 

oraz nr 4/2 obręb ewidencyjny Łabędziów.   

Dodatkowe wymagania dotyczące zadań nr 1 i 2 
a) Wykonawca wykona projekt graficzny planszy tablic informacyjnych i przedstawi 

go do akceptacji Zamawiającemu, 
b) Technika: tablice wykonane zostaną techniką gwarantującą wysoką estetykę, czytelność 

zamieszczonych na nich informacji oraz wierność wykonania i odwzorowania elementów 
graficznych i kolorów;  

c) Tablice jednostronne, kolorystyka pełna; 
d) W ramach zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancję jakości 

na wykonane tablice z grafikami  i stelaże min. 5 lat. 
 

III. Termin wykonania usługi: 31 lipca 2020 r.  

IV. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Dopuszcza się złożenie oferty na jedno z zadań. 
2. W składanej ofercie na dwa zadania należy wyszczególnić oddzielnie kwoty za zadania 1 i 2.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia oddzielnie zadań 1 i 2 u różnych wykonawców. 
4. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  
5. Razem z ofertą należy złożyć oświadczenie dot. warunków wykluczenia stanowiące załącznik 

nr 2 oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą załącznik 
nr 3 do niniejszego zapytania.  

6. Informacje dotyczące zapytania ofertowego można uzyskać pod tel. 41 311 46 91 wew. 305.  

V. Kryteria oceny ofert: 
      Kryterium oceny ofert stanowić będzie cena 

VI. Miejsce i termin składania  
Ofertę należy przesłać w formie skanu na adres: biuro@perlycn.pl, do dnia 21.05.2020 r.  do godziny 
15:30. 

 

 

 
Zarząd Lokalnej Grupy Działania 

„Perły Czarnej Nidy” 
            Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązania  
3. Załącznik nr 3 Klauzula RODO 
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