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Zatacznik Nr4 do Zarzadzenia Mr 364/2015 Rektora Poiitechniki Biatostockiej

Postepowanie nr: R0410.083/^/ 5~/2015
Bialystok,dn.$MC. 2015r.

Zapytanie ofertowe
Postepowanie nie podtega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

- podstawa prawna: ad. 4pkt8 ustawy.

Przedrniot zapytania: projekt, wykonanie, dostawa, montaz tablic pamiajkowych projektow:

• ,,INNO - EKO - TECH" Innowacyjne centrum dydaktyczno - badawcze alternatywnych zrodej energii, budownictwa
energooszczednego i ochrony srodowiska Politechniki Biatostockiej - Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko,

• 1.3 ,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Biaiostockiej" - Program Operacyjny Rozwoj
Polski Wschodniej 2007-2013,

• 1.1 ,Badanie skutecznosci aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywnosci energetycznej infrastruktury z
wykorzystaniem odnawialnych zrodel energii" - Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2007-2013,

1. Zamawiajacy:

Politechnika Biatostocka
15-351 Biatystok, ul. Wiejska45 A
REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:

Przedmiot
zamowienia
czesc A
Ltablica

pamia^tkowa
zewnetrzna (z
projektem
gratlcznym,
montazem)

Nose Wymiary Technologia wykonania Zakres zamowienia Uwagi

szt.4 70 cm wys.
x 100 cm
szer.

Tablica wykonana z blachy
ocynkowanej,
grafika: wydruk na folii
samoprzylepnej, laminowany,
zabezpieczony przed
promieniami UV oraz
uszkodzeniami mechanicznymi.

Wykonanie tablicy pamiajkowej
zgodnie z wzorem zawartyrn w
Wytycznych dot. Zasad promocji
projektow Programu
Operacyjnego Rozwoj Polski
Wschodniej 2007-201 3

- zaprojektowanie tablicy pamiajkowej
wg zalecen zgodnie z aktualnymi
zasadami promocji projektow dla
beneficjentow Programu Operacyjnego
Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013,

- wykonanie tablicy pamiajkowej zgodnie
z projektem zaakceptowanym przez
beneficjenta ( Zamawiajacego),
- dostawa wykonanej tablicy oraz jej
kompletny montaz na budynkach w
miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego,

Wydzicil Mechaniczny - ul. Wiejska 45C,

Wydziat Elektryczny - Wiejska 45D,

Tablica powinna bye wykonana
z materialu trwalego i
odpornego na warunki
atmosferyczne

Minimalna trwatosc
kolorystyki 5 lat

Tablica przy Zamiejscowym
Wydziale Lesnym w
Hajnowce, ul. Pitsudskiego
1A, zamontowana na
konstrukcji. Konstrukcja
powinna zapewniac stabilnosc
z uwagi na powiew wiatru.
Wysokosc konstrukcji winna
uwzqledniac umieszczenie
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czesc 8
1. tablica

pamiqtkowa
zewnqtrzrta (z
projektem
graficznym,
montazem)

Czesc C
1. tablica

pamiatkowa
wewnetrzna

szt.2

szt.1

70 cm wys.
x 100 cm
szer.

ok. 30 cm
wys. x 40
cm szer.

Tablica wykonana z blachy
ocynkowanej, grafika: wydruk
na folii sarnoprzylepnej,
laminowany, zabezpieczony
przed promieniami UV oraz
uszkodzeniami mechanicznymi.

Wykonanie tablicy pamiajkowej
zgodnie z wzorem tablicy
pamiajkowej zawartym w
Wylycznych dot. Zasady
promocji projektow dla
beneficjentow Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2007-201 3"
oraz
nZasady slosowania znaku,
budowania ciaigu znakow
Oraz projektowania tablic i
naklejek w promocji projektow
Programu infrastruktura i
srodowisko 2007-2013'

Tablica wykonana metodq.
odlewu z mosia^dzu

Wydziaf Informatyki - Wiejska 45A

Zarniejscowy Wydzia) Lesny w
Hajnowce, ul. Pitsudskiego 1A, 17-200
Hajnowka

- zaprojektowanie tablicy pamiajkowej
wg zaiecen zgodnie z aktualnymi
zasadami promocji projektow dla
beneficjentow Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007-
2013,

- wykonanie tablicy pamiajkowej zgodnie
z projektem zaakceptowanym przez
beneficjenta ( Zamawiajapego),
- dostawa wykonane] tablicy oraz jej,
kompletny montaz na budynkach w
miejscach wskazanych przez
Zamawiaja.cego,

Wydzial Mechaniczny- ul. Wiejska 45C,

Wydzial Elektryczny- Wiejska 45D,

- zaprojektowanie tablicy pamiajkowej
wg zaiecen zgodnie z aktualnymi
zasadami promocji projektow dla
beneficjentow Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007-

tablicy na wysokosci nie
mniejszej niz 2,2 m od dolnej
kraw^dzi tablicy do podloza,

Zamawiajapy wymaga aby wraz
z ofertq. cenow^ zostai
przedtozony projekt konstrukcji,
wykaz materiatow z Ktorych
zostanie wykonana oraz
technologia montazu do
podloza. Powyzsze informacje
postuza^ do oceny cafosci przez
osob? uprawniona, z ramienia
Zamawiajacego pod wzgl§dem
trwalosci, stabilnosci konstrukcji
ftp.

Konstrukcja powinna bye
wykonana z materiatow
trwafycn i odpornych na
warunki atmosferyczne

Minimalna trwalosc
kolorystyki 5 lat

Tablica powinna bye wykonana
z materiatu trwatego i
odpornego na warunki
atmosferyczne

Minimalna trwatosc
kolorystyki 5 lat

Tablica musi zawierac cztery
narozne otwory wraz z
odpowiednim srubunkiem
zawierajacym maskowanie
giowek mocowania.
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czesc D
1} tablica

pamiajkowa
zewnf?trzna

szt.1 ok. 70 cm
wys. x 100
cm szer.

Tablica wykonana z blachy
ocynkowanej (grafika: wydruk
nafoliisamoprzylepnej,
laminowany, zabezpieczony
przed promieniami UV oraz
uszkodzeniami mechanicznymi) -
zgodnie zwzorem tablicy
pamiajkowej zawartym w
Wytycznych dot. Zasad promocji
projektow Regionalnego
Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podlaskiego na
lata 2007-2013,

2013,

- wykonanie tablicy pamiajkowej zgodnie
z projektem zaakceptowanym przez
beneficjenta { zamawiajapego)
- dostawa oraz montaz wykonanych
tablic do Zarnawiajapego {ul. Wiejska
45A, Biatystok)

- wykonanie tablicy pami^tkowej zgodnie
z projektem zaakceptowanym przez
Zamawiajapego,

- dostawa wykonanej tablicy do siedziby
Zamawiajapego oraz jej montaz we
wskazanym miejscu
Wydzial Mechaniczny- ul. Wiejska 45C,
Biatystok)

Tablica zostanie zamocowana
do istniejapego metalowego
stojaka posiadajacego uchwyty
z otworami do trzymania
tablicy. Doktadne dane
dotycza,ce doktadnego
rozstawu otworow oraz
wielkosd wymaganej tablicy
zostana, przestane Wykonawcy
zamowienia.

Tablica powinna bye wykonana
z material trwatego i
odpornego na warunki
atmosferyczne

Minimalna trwatosc
kolorystyki 5 lat

2. Warunki realizacji zamowienia:

Maksymalny termin realizacji zamowienia

W zakresie czesci A do dnia 06.11.2015 r.
W zakresie czesci B do dnia 27.10.2015 r.
W zakresie cz?sci C do dnia 27.10.2015 r.
W zakresie czesci D do dnia 27.10.2015 r.

Termin platnosci - do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury, wraz z zaakceptowanym, przez osobe.
upowazniona, protokotem zdawczo - odbiorczym.
Okres gwarancji/trwatosci parametrow - 5 lat od dnia odbioru przedmiotu zamowienia

3. Opis warunkow udziahi w postepowaniu: Oferta musi bye podpisana przez osobe. upowazniona, do reprezentowania firmy,
zgodnie z forma^ reprezentacji oferenta okreslon^w rejestrze handlowym lub innym dokumencie wtasciwym dla formy organizacji
firmy oferenta.

Dopuszcza sio sktadanie ofert cz^sciowych zawierajacych oferte realizacji catosci zamowienia wynikajacej z danej czesci
post^powania.

Uwzgl^dniaja^c rozne zrodta wspotfinansowania, Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy wystawienia odre.bnych
faktur za wykonanie poszczegolnych czesci zamowienia

4. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie si? kierowal przy wyborze oferty:

Przy wyborze ofert Zamawiajapy bedzie si§ kierowat nast̂ pujapymi kryteriami:
1 cena - waga 80 %
2 termin realizacji - waga 20 %
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Oferta z najnizsza^cenq.otrzyma 80 pkt. w ramach oceny. Pozostate oferty zostana^ocenione wg nastepujacego wzoru:
Cn = C m i n / C n x80pkt.

gdzie:
C min - cena min. wsrod ztozonych ofert
C n - cena zaproponowana przez Oferenta n

Cena oferty winna obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamowienia.
Wykonawca zobowiazany jest do podania calkowitej ceny zamowienia, wyliczonej do dwoch miejsc po przecinku.

Dodatkowo punktowane b^da, oferty zawierajape krotszy niz maksymalny zakladany przez Zamawiajacego okres realizacji zamowienia -
max. dodatkowo mozna uzyskac 20 pkt.

za termin realizacji w cz?sci A do:
02.11-20 pkt.
04.11-10 pkt.
06.11-0 pkt.

za termin realizacji w Czesci B, C oraz D do:
23.10-20 pkt.
26.10-10 pkt.
27.10-0 pkt.

5. Miejsce, sposob i termin sWadania ofert: Oferty nalezy przestac w terminie do dnia (T .10.2015 r. do godz. 14.00 wzamknietej
kopercie, zapiecz^towanej w sposob gwarantujgcy zachowanie poufnosci jej zawartosci oraz zabezpieczajapej jej nienaruszalnosc na
adres: Politechnika Bialostocka 15 - 351 Bialystok, ul. Wiejska 45 A (pok. 17 B) Biuro ds. ROZWOJU i Programow Mî dzynarodowych.

z dopiskiem:

Tablice pamiatkowe na potrzeby realizowanych projektow: ,,INNO - EKO - TECH", 1.3,1.1

Oferty, ktore wplyna.do siedziby Politechniki Biatostockiej po wyznaczonym terminie sktadania ofert b^da^odsytane bez otwierania. Nie
dopuszcza sie, sktadania ofert w wersji elektronicznej.

6. Oferta musi zawierac nast^pujace dokumenty:

Oferta cenowa - zal. nr 1

7. Rozstrzygniecie postepowania i zlecenie realizacji zamowienia: Postepowanie ofertowe zostanie rozstrzygnî te nie pozniej niz w
dniu £o .10.2015 r. 0 wynikach postepowania jego uczestnicy zostana, poinforrnowani poprzez umieszczenie na stronie
www.bip.pb.edu.pl protokotu z wyboru najkorzystniejszej oferty najpozniej w dniu 2o .10.2015 r. do godz. 15.00. W tym samym
terminie do podmiotu wybranego w wyniku razstrzygniecia postepowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamowienia oraz
umowa z dodatkowymi informacjami wskazanymi w tresci niniejszego zapytania.

8. Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Tomasz Szydio, Tel. 746 97 64, e-mail: t.szydlo@pb.edu.pl

Zatwierdzil i podpisat:

Prorektor ds.
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Zat^cznik nr 1 - Oferta cenowa

Dot. pOSt^p. RO-410.083/ tyOl T/2015

Ja/My nizej podpisani:

OFERTA CENOWA

z siedziba,:

tel. kontaktowy:.

e-mail:

sktadamy niniejszq ofert^ na projekt, wykonanie, dostaw^, montaz tablic pamiatkowych:

CZEJSC A

Cz^sc B

Czejsc C

Cz^sc D

Nazwa przedmiotu

zamowienia

Tablice pamiqtkowe

Tablice pamiatkowe

Tablice pamiatkowe

Tablice pamiqtkowe

Cena netto:

taczna cena netto:

Cena brutto:*

tqczna cena brutto*:

Termin realizacji

* Wszystkie kwoty naiezy podawac w PLN

(la,czna cena brutto stownie:

Termin realizacji zamowienia -

Termin ptatnosci-

Okresgwarancji-

miejscowosc i data

Pieczqc i podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy


