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ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKIINSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

w zakresie projektu dofinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Dziaiania 2. Zachowanie i racjonalne uzytkowanie srodowiska, Os priorytetowa 2.3. Rozw6j
infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

zaprasza do skiadania ofert na wykonanie uslugi 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

Wykonanie material konferencyjnego w formie roll-upu na konferencje informacyjno-promocyjna. w
ramach 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 mieszkancow o poziomie
zanieczyszczeh" wedlug nastepujqcych wymagah:

Roll-up-2 sztuki:
• wymiary grafiki 100 cm x 200 cm,
• grafika jednostronna,
• nadruk w pelnym kolorze, zawieraj^cy tekst, logotypy unijne i elementy graficzne,
• konstrukcja: z grubego aluminium, szeroka kaseta z systemem roluja^cym z dwiema obrotowymi

n6zkami do ustawienia kasety na podtodze, jeden aluminiowy, skladany maszt,
• torba transportowa wykonana z mocnego materialu z mi^kkim wkladem z uchwytami do

przenoszenia, zamykana na suwak,
• opracowanie projektu graficznego i tekstowego na podstawie wskaz6wek i materiatew

przekazanych przez Zamawiajqcego.

Przedmiot zam6wienia nalezy wykonat w oparciu o Wytyczne dla beneficjent6w z zakresu promocji
projekt6w realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewbdztwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2007-2013.
Wytyczne dostepne 53 na stronie internetowej: http://www.mojregion.eu

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zam6wienia: 21 listopada 2013 roku.

III. WARUNK1 PLATNOSCI
Platnosc: na podstawie protokolu odbioru przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od podpisania protokoJu
odbioru.
Podstawa zaptaty: faktura.

\V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien ztozyc oferte w formie pisemnej lub elektronicznej.
Oferta powinna:

> zawierac adres lub siedzibe Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu;
> okresla6 cen^ za cato^6 usiugi okre^lonej w opisie przedmiotu zambwienia.
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V. WARUNKI UDZIALU
> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia;
> dysponowanie niezbedna^ wiedzq, doswiadczeniem, potencjalem ekonomicznym

i technicznym gwarantujqcym nale£yte wykonanie zam6wienia.

VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
> Pan Waldemar Baczyhski tel. 52-5826466 do 68; e-mail:

waldemar.baczvnski@wios.bydqoszcz.pl
~r Pan! Judyta Mos - tel. 52-5826466 do 68; e-mail: iudvta.mos@wios.bydgoszcz.pl

VII. SKtADANIE OFERT
1. Oferta powinna bye zlozona wterminie do dnia 06 listopada 2013 roku do godz. 11:00 w jednej

z form:
• pisemnej na adres Wojewbdzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018

Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pok6j nr 22);
• faxem na nr 52 5826469;
• elektronicznie na adres e-mail: waldemar.baczvnski@wio5.bydqo5zcz.pl lub

judyta.mo5(5)wios.bydgoszcz.pl
2. Oferty zlozone po terminie nie beda. rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uplywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofac swoj^ oferte.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy moze z^dac od Wykonawcbw wyjasnieh

dotycz^cych tresci ztozonych ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiajqcy wybierze Wykonawce, kt6ry zaoferuje najnizsz^ cene i zawrze z nim umow§. Jesli
Wykonawca, kt6rego oferta zostaJa wybrana bedzie si^ uchylal od podpisania umowy w miejscu i czasie
wyznaczonym przez Zamawiaja.cego - Zamawiajqcy wybierze oferte sklasyfikowan^ jako nast^pna
wedtug cen.
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