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WIO6-WAT.2601.2.3.5.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKIINSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

w zakresie projektu dofinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne uzytkowanie
srodowiska, Dziatanie 2.3. Rozwoj infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

zaprasza do skladania ofert na wykonanie usJugi o wartosci ponizej 14 tysiecy euro zgodnie z
zapisami art. 4, pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. (Dz. U. z 2013r., poz. 907).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostosowanie istniej^cej tablicy informacyjnej, informuja.cej o zakresie realizowanego projektu
i wsparciu ze strony Funduszy Europejskich do funkcji tablicy pamia^tkowej w zakresie projektu
- "Rozwoj infrastruktury Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy w
zakresie ochrony powietrza w wyniku termomodernizacji oraz tworzenia systemow pomiaru
zanieczyszczeh w miastach i informowania mieszkahcow o poziomie zanieczyszczeh".

Szczegotowa specyfikacja przedmiotu zamowienia:

> dostosowanie tablicy informacyjnej o wymiarach szerokosc x wysokosc: 2000mm x
1500mm, znajduj^cej si? w Bydgoszczy przy ul. Piotra Skargi 2 do funkcji tablicy
pami^tkowej,

> zastosowanie druku bezposredniego UV oraz materiatow wysokiej jakosci, trwalych tj.
odpornych na warunki atmosferyczne, aby zapewnic czytelnosc informacji oraz wysoki
poziom estetyczny tablicy przez okres co najmniej 5 lat od zakonczenia projektu tj. do
2018 r.

> prace dostosowawcze nalezy wykonac w miejscu lokalizacji tablicy,
> Wykonawca zobowi^zany jest wykonac przedmiot zamowienia w oparciu o Wytyczne

dla beneficjentow z zakresu promocji projektow realizowanych w ramach RPO WK-P
(dostepne sq na stronie internetowej: http://www.moiregion.eu) oraz dostosowac sie do
wskazowek i wymagah Zamawiaja.cego.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamowienia: do 13 grudnia 2013 r.

III. WARUNKI PtATNOSCI
Ptatnosc: na podstawie protokotu odbioru przedmiotu umowy.
Podstawa zaptaty: faktura.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien ztozyc oferte w formie pisemnej lub elektronicznej.

Oferta powinna:
> zawierac adres lub siedzib^ Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do

Wojewodzki Inspeklorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy tel.52 582 64 66
ul. Piotra Skargi 2 fax.52 582 64 69
85-018 Bydgoszcz e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
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> okreslac cen^ za catosc ustugi okreslonej w opisie przedmiotu zamowienia.

V. WARUNKI UDZIALU
> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;
> dysponowanie niezbedna, wiedzq, doswiadczeniem, potencjatem ekonomicznym

i technicznym gwarantuja,cym nalezyte wykonanie zamowienia.

52-5826466 do 68; e-mail:
VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW

> Pan Waldemar Baczynski - tel.
waldemar.baczynski(a)wios.bydqoszcz.pl

r Pani Judyta Mos - tel. 52-5826466 do 68; e-mail: iudyta.mos(Q)wios.bvdqoszcz.pl

VII. SKLADANIE OFERT
1. Oferta powinna bye ztozona w terminie do dnia 06.12.2013 roku do godz. 12:00 w

jednej zform:
• pisemnej na adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,

85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pokoj nr 22);
• faxem na nr 52 5826469;
• elektronicznie na adres e-mail: waldemar.baczynski@wios.bvdgoszcz.pl;

iudvta.mos(S)wios. bvdqoszcz.pl
2. Oferty zfozone po terminie nie beda. rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofac swoja.

oferte.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy moze zqdac od Wykonawcow wyjasnieh

dotycza.cych tresci zlozonych ofert.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiaj^cy wybierze Wykonawce, ktory zaoferuje najnizsza. cene i zawrze z nim umowe.
Jesli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana bedzie sie uchylat od podpisania umowy w
miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiaja_cego - Zamawiaja.cy wybierze oferte
sklasyfikowanajako nastepn^ wedtug cen.
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