Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pom.
tel.: 0 56 684 10 24; fax: 0 56 684 10 71
e-mail: um.kowalewo@wp.pl

Biuro Projektów Europejskich
Departament Edukacji i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Św. Jana 1/3; 87-100 Toruń

www.kowalewopomorskie.pl

Zaproszenie do składania ofert
na wykonanie, dostawę i montaż 1 tablicy pamiątkowej w ramach promocji, z zakresu robót
budowlanych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Nr sprawy: TIiGG.271.19.2012
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia
przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).

nie

1. Beneficjent (Zamawiający):
Gmina Kowalewo Pomorskie
Siedziba: ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie
REGON:871118595; NIP: 503 00 22 196
2. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPO WK-P 2007-2013
Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim- Budowa Centrum
Sportu i Rekreacji w Kowalewie Pomorskim
3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę i montaż 1 tablicy pamiątkowej o wymiarach
2000 mm szerokości x 1500 mm wysokości.
Zakres zamówienia obejmuje:
 zaprojektowanie treści tablicy pamiątkowej wg poniższych zaleceń – zgodnie z Wytycznymi
dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P,
 wykonanie zaprojektowanej treści tablicy pamiątkowej – po jej formalnej akceptacji przez
Zamawiającego,
 zaprojektowanie konstrukcji i słupków mocujących,
 wykonanie zaprojektowanej konstrukcji i słupków mocujących – po jej formalnej akceptacji
przez Zamawiającego

 dostawa tablicy i słupków mocujących do miejsca realizacji inwestycji
Tablica pamiątkowa musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:
 logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 w formie znaku programu regionalnego,
zamieszczone z lewej strony zestawienia znaków,
 herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy
województwa umieszczone pomiędzy logo NSS a emblematem UE,
 emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem
słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umieszczone po prawej
stronie zestawienia znaków,
przy czym w/w logotypy graficzne są dostępne na stronie internetowej :
www.mojregion.eu ; zakładka RPO WK-P - zakładka Promocja-Oznakowanie

projektu -Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów
realizowanych w ramach RPO WK-P
 hasło promocyjne dla RPO WK-P: Mój region w Europie
 herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z odwołaniem słownym „Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
 nazwa projektu,
 informacja o całkowitej wartości projektu,
 informacja o kwocie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 nazwa projektu partnera
 informacja o całkowitej wartości inwestycji
 informacja o kwocie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 informacja o wkładzie własnym,
 nazwa Beneficjenta Projektu oraz Partnera Projektu
 termin realizacji projektu,
 zapis „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 oraz Gminy Kowalewo Pomorskie
Tablica pamiątkowa musi posiadać następujący układ i strukturę powierzchniową
• nagłówek
Obszar nagłówka powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy, na którym znajduje się
zestawienie znaków: logo NSS w wersji programu regionalnego, herb województwa kujawskopomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa, emblemat UE wraz
z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W tej części pojawia się także hasło: „Mój region w Europie”.
• środek tablicy
W środkowej części tablicy należy umieścić herb województwa i opis: Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poniżej tytuł projektu. Poniżej należy umieścić informacje
o źródłach finansowych: „wartości inwestycji” oraz „kwotę dofinansowania”. Na samym dole
należy umieścić nazwę Beneficjenta i Partnera. Obszar środka tablicy powinien zawierać 50%
jej całkowitej powierzchni.

• stopka
Obszar stopki powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy i zawierać informację
o współfinansowaniu ze środków EFRR wyrażoną w zdaniu: Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Partnera.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
Całkowita wartość projektu:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

87 784 576,24 zł.
25 565 585,08 zł.

np. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Kowalewie Pomorskim
Całkowita wartość inwestycji:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Wkład własny:

(ostateczna kwota zostanie podana po rozstrzygnięciu procedury zapytania ofertowego)
(ostateczna kwota zostanie podana po rozstrzygnięciu procedury zapytania ofertowego)
(ostateczna kwota zostanie podana po rozstrzygnięciu procedury zapytania ofertowego)

BENEFICJENT: Województwo Kujawsko-Pomorskie, PARTNER: Gmina Kowalewo Pomorskie

Termin realizacji: styczeń 2010- grudzień 2014

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 oraz Gminy Kowalewo Pomorskie
W zakres zamówienia wchodzi jednokrotna zmiana treści lub kwot wpisanych na tablicy
pamiątkowej poprzez oklejenie jej nowymi danymi – o ile zajdzie taka konieczność. Zamawiający
niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę Wykonawcy, który umieści ją na tablicy pamiątkowej.
Zlecenie wykonane będzie w cenie zamówienia (nr sprawy: TIiGG.271.19.2012) w terminie 7 dni
od daty otrzymania zgłoszenia.
4 . Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia
ceny.
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 kryterium: cena – waga 100%

Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert: cenę łączną oferty badanej
x 100 pkt.
5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Miejsce realizacji zamówienia: miejsce inwestycji- ul. Chopina w Kowalewie Pomorskim.
Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od daty podpisania umowy.
6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Urzędzie Miejskim w Kowalewie
Pomorskim przy ul. Plac Wolności 1, w sekretariacie w terminie do dnia 15 listopada 2012 r.
do godz. 10:00
z dopiskiem:
„Oferta na wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej – „Budowa Centrum Sportu
i Rekreacji w Kowalewie Pomorskim”
Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane
bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 posiada doświadczenie w zakresie realizacji instrumentów informacyjno-promocyjnych
dla projektów współfinansowanych ze środków publicznych w ramach programów
wspólnotowych lub krajowych.
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą
reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym
dla formy organizacji firmy oferenta.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Wypełnioną ofertę – załącznik nr 1
2. Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 2
3. Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania przy realizacji zamówienia
Wytycznych dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO
WK-P, w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do
tablic informacyjnych – zawartych w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie
internetowej RPO WK-P pod adresem: www.mojregion.eu – załącznik nr 3
8. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 19 listopada 2012 r.
do godz. 12:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub mailową
najpóźniej w dniu 19 listopada 2012 r. do godz. 15:00.
Beneficjent (zamawiający) dokona formalnej akceptacji zaprojektowanej treści dotyczącej tablicy

pamiątkowej (lub wniesie uwagi do projektu) w ciągu 7 godzin roboczych od momentu przesłania
projektu i innych niezbędnych danych projektowych na fax beneficjenta 0 56 684 10 71 oraz na
adres mailowy:magdalena.gadomska@kowalewopomorskie.pl, przy czym okres roboczy
w odniesieniu do niniejszego zamówienia trwa w dni pracujące od godz. 7:00 do 15:00

Kowalewo Pomorskie, 6.11.2012 r.
M.Gadomska

Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pom.
tel.: 0 56 684 10 24; fax: 0 56 684 10 71
e-mail: um.kowalewo@wp.pl

Biuro Projektów Europejskich
Departament Edukacji i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Św. Jana 1/3; 87-100 Toruń

www.kowalewopomorskie.pl
Dot. postęp. nr TIiGG.271.19.2012
Załącznik nr 1

O FE RTA
Ja/My niżej podpisani
................................................................................................................................................................
z siedzibą:...............................................................................................................................................
składamy niniejszą ofertę na wykonanie, dostawę i montaż 1 tablicy pamiątkowej w ramach
promocji projektu z zakresu robót budowlanych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 zgodnie z zaproszeniem do składania ofert z dnia 6 listopada 2012 r.
za cenę ryczałtową brutto:...............................................zł.
Termin realizacji zamówienia - do 7 dni od daty podpisania umowy.

…...........................................................
miejscowość i data
...........................................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Projekt pn.: Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim- Budowa Centrum Sportu i Rekreacji
w Kowalewie Pomorskim

Załącznik nr 2
UMOWA O DZIEŁO

zawarta dnia ….../....../2012 r. w Kowalewie Pomorskim pomiędzy:

Gminą Kowalewo Pomorskie z siedzibą w Kowalewie Pomorskim, przy ul. Plac Wolności 1,
87-410 Kowalewo Pomorskie, NIP: 503 00 22 196, REGON: 871118595 reprezentowaną przez:
Andrzeja Grabowskiego – Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
a
Firmą …........................................................................ z siedzibą …............................................. ,
kod ….............................., NIP: …...................................., REGON:.................................................
reprezentowaną przez:
…......................................
…......................................
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”
§1
1.Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, dostawy
i montażu 1 tablicy pamiątkowej związanej z realizacją zadania pn.: Rozbudowa Bazy Sportowej
w Województwie Kujawsko-Pomorskim- Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Kowalewie
Pomorskim:
a) o wymiarach 2000 mm szerokości x 1500 mm wysokości wraz z konstrukcją oraz słupkami
mocującymi o średnicy nie mniejszej niż 70 mm., przeznaczonymi do umieszczenia
w gruncie, w miejscu najbardziej widocznym dla inwestycji, przy jednoczesnym

zapewnieniu stabilności konstrukcji,
b) wykonanie tablicy pamiątkowej zgodnie z Wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji
projektów realizowanych w ramach RPO WK-P,
c) wykonanie wszelkich poleceń wskazanych w zaproszeniu do składania ofert,
d) dostawę zmontowanej tablic, konstrukcji i słupków mocujących do miejsca realizacji
inwestycji.
2.W zakres zamówienia wchodzi jednokrotna zmiana treści lub kwot wpisanych na tablicy
pamiątkowej poprzez oklejenie jej nowymi danymi – o ile zajdzie taka konieczność. Zamawiający
niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę Wykonawcy, który umieści ją na tablicy pamiątkowej.
Zlecenie wykonane będzie w cenie zamówienia (nr sprawy: TIiGG.271.19.2012) w terminie 7 dni
od daty otrzymania zgłoszenia.
§2
1.Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień podpisania umowy.
2.Termin wykonania: 7 dni od daty podpisania umowy.
§3
1.Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła w wysokości: ….............. zł brutto
(słownie: …..........................................................................................................................................).
2.Uiszczenie opłaty nastąpi po wykonaniu, dostarczeniu i montażu wykonanej tablicy, podpisaniu
protokołu odbioru oraz przedłożeniu faktury Zamawiającemu. Zamawiający dokona zapłaty należności
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: …..............................................................., w terminie
do 30 dni od daty otrzymania faktury.

§4
Wykonawca zobowiązuje się nie powierzać zleconych w niniejszej umowie czynności
do wykonania osobom trzecim.
§5
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane dzieło, która wynosi 3 lata i liczy
się od dnia podpisania protokołu odbioru.
2.W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiający poinformuje o tym
Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu 7 – dniowy termin do ich usunięcia.
3.W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 6 niniejszej umowy i spowoduje ich
usunięcie przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
4.O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

§6
1.W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości
0,2 % za każdy dzień zwłoki.
2.W razie zwłoki w wykonaniu dzieła określonego w § 1 pkt 2 tejże umowy Zamawiającemu
przysługuje kara umowna w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki.
3.W razie niewykonania dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości
20 % wartości niewykonania dzieła.
4.Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kare
umowną.
5.W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności
wyznaczania dodatkowego terminu.
6.W razie zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad i usterek do usunięcia których wezwany został
Wykonawca - Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2 % za każdy dzień
zwłoki.
§7
Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
§8
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
2. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w czasie realizacji niniejszej umowy
jest Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu.
§9
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego
i 1 dla Wykonawcy

--------------------------------------------Zamawiający

M.Gadomska

---------------------------------------Wykonawca

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
Oświadczam/y, iż zapoznaliśmy się z Wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji projektów
realizowanych w ramach RPO WK-P, w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnopromocyjnych w odniesieniu do tablic pamiątkowych – zawartych w dokumentach wymienionych
i dostępnych na stronie internetowej RPO WK-P pod adresem: www.mojregion.eu ; zakładka
RPO WK-P - zakładka Promocja-Oznakowanie projektu -Wytyczne dla beneficjentów
z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P i przyjmujemy je do
stosowania przy realizacji zamówienia.

……………………………………….
miejscowość i data

………………………………………..
Pieczęć i podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

