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Zapytanie ofertowe
Postqpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

- podstawa prawna: art. 4pkt8 ustawy.

Przedmiot zapytania: projekt, wykonanie, dostawa tabliczek pamiatoowych projektu

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

1. Zamawiaja_cy:

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

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:

zamowienia

Cz^sc A
tabliczki
pamiatoowe
wewn^trzne

Cze.sc B
Tablica
zewne_trzna

Hose

szt. 89

szt. 1

Wymiary

ok. 15 cm
wys. x 25
cm szer.

ok. 60 cm
wys. x 90
cm szer.

Technologia wykonania

Tabliczki wykonane z
tworzywa sztucznego
imitujacego blache.
aiuminiowa lub mosiezna_
z nadrukiem kolorowym.

Tablica wykonana z
blachy ocynkowanej,
grafika: wydruk na folii
samoprzylepnej,
laminowany,

Zakres zamowienia

zaprojektowanie tablicy
pamiajkowej wg zaleceri
zgodnie z aktualnymi zasadami
promocji projektow dla
beneficjentow Programu
Operacyjnego Rozwoj Polski
Wschodniej, oraz
Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa
Podlaskiego na lata 2007-
2013,

wykonanie tabliczek
pamiatkowych zgodnie z
projektem zaakceptowanym
przez beneficjenta (
Zamawiajacego),

dostawa wykonanych
tabliczek pamiatkowych do
Zamawiajacego,
- dostarczenie do kazdej z
tabliczek odpowiedniej ilosci
tasmy dwustronnej do ich
zamocowania. I lose
dostarczonej tasmy liczona
wedtug obwodu jednej tabliczki
oraz pomnozona przez
wielkosc zamowienia w
sztukach.

- zaprojektowanie tablicy wg
zaleceri
- wykonanie tablicy zgodnie z
projektem zaakceptowanym
przez beneficjenta (

Uwagi

Tekst
tabliczek
zostanie
przekazany
wytonionemu
w ramach
posts powania
wykonawcy.

Planowany
tekst:
Politechnika
Biatostocka,
Zamiejscowy
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szt. 1 ok. 50 cm
wys. x 40
cm szer.

zabezpieczony przed
promieniami UV oraz
uszkodzeniami
mechanicznymi.

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

Zamawiajacego),
- dostawa wykonanej tablicy do
Zamawiajacego,

- zaprojektowanie tablicy wg
zalecen
- wykonanie tablicy zgodnie z
projektem zaakceptowanym
przez beneficjenta (
Zamawiajacego),
- dostawa wykonanej tablicy do
Zamawiajacego

Wydziat
Lesny w
Hajnowce,
Centrum
Naukowo-
Badawcze
Numer
zewn^trzny:
Ul.
Pitsudskiego
1A

3 Warunki realizacji zamowienia:

Nie dopuszcza si§ skladania ofert cze.sciowych

Termin realizacji zamowienia- nie dtuzej niz 14 dni od dnia podpisania umowy

Termin ptatnosci - do 30 dni od dnia dor^czenia Zamawiaj^cemu prawidlowo wystawionej faktury, wraz z
zaakceptowanym, przezosob§ upowazniona^protokolem zdawczo-odbiorczym.
Okres gwarancji/trwatosci parametrow -12 miesi^cy od dnia odbioru przedmiotu zamowienia

4 Opis warunkow udziatu w postepowaniu; Oferta musi bye podpisana przez osob§ upowazniona. do
reprezentowania firmy, zgodnie z forma^ reprezentacji oferenta okreslon^ w rejestrze handlowym lub
innym dokumencie wtasciwym dla formy organizacji firmy oferenta.

5 Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Zamawia]a,cy b^dzie sie. kierowat przy wyborze oferty:

Przy wyborze ofert Zamawiajacy b^dzie si§ kierowal nastepuja^cymi kryteriami:
1 cena - waga 60 %
2 termin realizacji - waga 40 %

gdzie:

Oferta z najnizsz^ cen^ otrzyma 60 pkt. w ramach oceny. Pozostate oferty zostana, ocenione wg nastepujacego
wzoru:

C n = C min / C n x 60 pkt.

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

Dodatkowo punktowane b^da, oferty zawierajace krotszy niz zaktadany przez Zamawiajacego 14 dniowy okres realizacji
zamowienia - max. dodatkowo mozna uzyskac 40pkt

gdzie:
T n = T min/Tn x 40pkt.

T min - termin min. wsrod ztozonych ofert
T n - termin zaproponowany przez Oferenta n

Cena oferty winna obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamowienia.
Wykonawca zobowiazany jest do podania catkowitej ceny zamowienia, wyliczonej do dwoch miejsc po przecinku.
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6. Mlejsce, sposob i termin sWadania ofert: Oferty nalezy przesiac w terminie do dnia 0 J. /M .2015 r. do godz.
14.00 w zamknie_tej kopercie, zapieczejowanej w sposob gwarantujacy zachowanie poufnosci jej zawartosci
oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnosc na adres: Politechnika Biaiostocka, 15-351 Biatystok, ul. Wiejska
45 A (pok. 17 B) Biuro ds. Rozwoju i Programow Mi^dzynarodowych.

z dopiskiem:

Tabliczki pamiatkowe na potrzeby realizowanego projektu: I.3 ..Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
naukowo-badawczej Politechniki Biatostockiej"

Oferty, ktore wplyna, do siedziby Politechniki Bialostockiej po wyznaczonym terminie sWadania ofert be_da_
odsytane bez otwierania. Nie dopuszcza si^ sktadania ofert w wersji elektronicznej.

7. Oferta musi zawierac nast^puja^ce dokumenty:

Oferta cenowa - zat. nr 1

8 Rozstrzygniecie post^powania i zlecenie realizacji zamowienia: Postepowanie ofertowe zostanie
rozstrzygni^te nie pozniej niz w dniu 0( . /f" .2015 r. 0 wynikach post^powania jego uczestnicy zostana,
poinformowani poprzez umieszczenie na stronie www.bip.pb.edu.pl protokotu z wyboru najkorzystniejszej
oferty najpozniej w dniu Oh ./f/f.2015 r. do godz. 15.00. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w
wyniku rozstrzygni^cia post^powania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamowienia oraz umowa z
dodatkowymi informacjami wskazanymi w tresci niniejszego zapytania.

9 Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Tomasz Szydto, Tel. 74697 64, e-mail:
t.szydlo@pb.edu.pl
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