
 

 

 

         Kraków,24.03.2011r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

 

Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie tablicy informacyjnej w 
ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  
 

Składający zapytanie /Beneficjent 

Fundacja Anny Dymnej  

„Mimo Wszystko” 

ul. Myczkowskiego 4 

30-198 Kraków 

NIP: 677-22-17-576 

I. Tytuł realizowanego projektu 

„Montaż kolektorów słonecznych w Ośrodku Terapeutyczno – Rehabilitacyjnym dla Osób 
Niepełnosprawnych w Radwanowicach” w ramach Osi Priorytetowej 7.Infrastruktura 
ochrony środowiska, Działanie 7.2. Poprawa Jakości powietrza i zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii,  

 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje jedną jednostronną tablicę informacyjną o wymiarach 90 
cm szer. x 70 cm wys. wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do 
umieszczenia w gruncie, przy czym wysokośd tablic po umieszczeniu w gruncie ma wynosid 
400 cm przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji.  
Zakres zamówienia obejmuje:  
 
- zaprojektowanie tablic informacyjnych wg poniższych zaleceo – zgodnie z wytycznymi dla 
beneficjentów MRPO w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych,  
 
- wykonanie zaprojektowanych tablic informacyjnych - po ich formalnej akceptacji przez 
beneficjenta (zamawiającego),  



 

- dostawa zmontowanych tablic,  
 

 

III. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Beneficjent zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie ogólnej wartości  

przedmiotu zamówienia,  
2. Cenę oferty należy wyliczyd w wysokości netto (bez podatku VAT) oraz brutto ( z 

podatkiem VAT), . Cena netto i brutto winna znaleźd się na formularzu ofertowym 
jako maksymalna wartośd zamówienia.  
 

IV. Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia 
 

Tablica informacyjna musi zawierad następujące treści i logotypy graficzne:  

- logo Małopolskiego Regionalnego programu operacyjnego 

- flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem 
słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

- hasło: „Fundusze Europejskie dla Małopolski” 

Powyższe elementy powinny zajmowad 25% powierzchni  tablicy 

Wyżej wymienione logotypy graficzne są dostępne na stronie internetowej 
www.fundusze.malopolska.pl   
pod adresem :  http://www.fundusze.malopolska.pl/mrpo/Strony/promocja.aspx 
 
- zapis informujący o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, 
umieszczany zawsze poza ciągiem znaków w brzmieniu: „Projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” 
- wartośd całkowita projektu oraz wartośd dofinansowania 

Zapis o współfinansowaniu powinien zajmowad 25% powierzchni tablicy 

- nazwa projektu 

- nazwę logo beneficjenta : Fundacja (logotyp zostanie przekazany wykonawcy drogą 
mailową wraz z ze zleceniem realizacji zamówienia objętego niniejszym zapytaniem 
ofertowym) 

3. Czcionka do zastosowania – Arial 

4.Napisy na tablicach wykonane powinny byd w sposób trwały i czytelny. Kolor tablicy 
powinien byd kontrastowy w stosunku do liter w celu zachowania czytelności tablicy 

Tablica informacyjna musi posiadad układ i strukturę powierzchniową* zgodnie z 
wytycznymi zawartymi pod adresem  

 

http://www.fundusze.malopolska.pl/


 

 

http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/14D4FAE5-AF14-43EE-96AE-
C23B68700C63/672867/PODRECZNIKBENEFICJENTAMRPO.pdf 

*Uwagi : wymiary tablicy zgodnie z zapisami określającymi przedmiot zamówienia w pkt. II. 

V. Kryteria którymi Beneficjent będzie się kierowad przy wyborze oferty: 

1. Przy wyborze oferty Beneficjent będzie się kierował następującymi  kryteriami: 
1 kryterium : cena – waga 100% 
 
Sposób oceny ofert: 
C (cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert / cena łączna oferty 
badanej x 100 pkt.  

VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

1.Oferta powinna byd złożona  

- bezpośrednio do siedziby biura Fundacji w Krakowie (30-198) ul. Myczkowskiego  4 

- za pośrednictwem poczty z dopiskiem:  Kolektory słoneczne – MRPO 07.02.00-12-
271/10-00  na adres biura Fundacji w Krakowie 

- pocztą elektroniczną na adres: elizaromaniak@mimowszystko.org 

DO DNIA 28.03.2011r.   

 

2. Dodatkowe informacje : drogą mailową : elizaromaniak@mimowszystko.org 
 

3. Termin związania ofertą 1 dzieo roboczy od daty upływu składania oferty. 

 

VII. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

Miejsce realizacji zamówienia:  Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny w Radwanowicach  

Termin Realizacji zamówienia : 7.04.2011r.   

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 29 marca 2011r. do godz.15.00 

O wynikach postępowania uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową w tym samym 
dniu.  

W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 
zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia.  

 

 

http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/14D4FAE5-AF14-43EE-96AE-C23B68700C63/672867/PODRECZNIKBENEFICJENTAMRPO.pdf
http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/14D4FAE5-AF14-43EE-96AE-C23B68700C63/672867/PODRECZNIKBENEFICJENTAMRPO.pdf


 

 

Beneficjent dokona formalnej akceptacji zaprojektowanej tablicy informacyjnej w ciągu 5 
godzin od momentu przesłania projektu na adres elizaromaniak@mimowszystko.org. w dniu 
roboczym.  

 

 

Kraków, 24 marzec 2011r.  

 

 

Zatwierdził i podpisał: /-/ Eliza Romaniak – Prokurent 

 

mailto:elizaromaniak@mimowszystko.org

