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Głogówko - Święta Góra, dn. 28.09.2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych (2szt.) w ramach promocji projektu 

realizowanego w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu (poddziałanie 4.4.1.) 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

Zamawiający 

Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu 

Głogówko 15- Święta Góra 

63-800 Gostyń 

Tel. (65) 572 00 14 

Fax. (65) 572 08 55 

 

Nazwa projektu 

„Przywrócenie i popularyzacja XVII-w. muzycznej tradycji filipińskiej na Św. Górze poprzez 

digitalizację świętogórskiego archiwum muzycznego, rekonstrukcję organów, renowację 

ołtarzy, przebudowę i remont amfiteatru wraz z zagospodarowaniem otoczenia” 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch jednostronnych tablic informacyjnych, 

wolnostojących, o wymiarach min. 80 cm x 120 cm, montowanych na dwóch słupkach 

mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących 

dla znaków drogowych, w pełnym kolorze wydruku, odpornym na działanie czynników 

zewnętrznych, folia matowa. 
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Tablice informacyjne muszą zostać wykonane z uwzględnieniem logotypów graficznych 

dostępnych na stronie internetowej WRPO pod adresem: www.wrpo.wielkopolskie.pl (znak 

marki Fundusze Europejskie Program Regionalny, herb województwa wielkopolskiego 

z podpisem Samorząd Województwa Wielkopolskiego, emblemat Unii Europejskiej 

z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego).  

Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany z należytą starannością, z zachowaniem 

prawidłowych proporcji logotypów i poszczególnych elementów składowych tablicy, we 

właściwej kolorystyce, zgodnie z zasadami określonymi w „Księdze Identyfikacji Wizualnej 

znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-

2020”. Wykonanie zaprojektowanej tablicy zostanie wykonane po akceptacji Zamawiającego.  

Zamówienie obejmuje dostawę tablic, słupków oraz urządzeń mocujących.  

 

Tablica musi zawierać: 

 nazwę Beneficjenta 

Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu 

 tytuł projektu 

„Przywrócenie i popularyzacja XVII-w. muzycznej tradycji filipińskiej na Św. Górze poprzez 

digitalizację świętogórskiego archiwum muzycznego, rekonstrukcję organów, renowację 

ołtarzy, przebudowę i remont amfiteatru wraz z zagospodarowaniem otoczenia” 

 cel projektu 

Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego 

 zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb z nazwą województwa, 

 adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 

wg poniższego wzoru: 
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Miejsce, sposób i termin składania ofert 

Ofertę na załączonym formularzu (Załącznik nr 1) należy złożyć (przesłać lub złożyć osobiście) 

w zamkniętej kopercie w Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu, Głogówko 15- 

Święta Góra, 63-800 Gostyń lub przesłać mailem na adres: japrzyb@wp.pl do dnia 5 

październila 2016 r. do godz. 15.00.  

z dopiskiem:  

„Oferta na tablice informacyjne – Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu” 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.  

 

Kryterium oceny ofert 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. 
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Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia 

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 9 października 2016 r. 

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. Do 

Wykonawcy wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie 

realizacji zamówienia z dodatkowymi informacjami wskazanymi w treści niniejszego 

zapytania. 

 Termin realizacji: 7 dni od zlecenia realizacji zamówienia. 

Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od daty dostawy i wpływu 

faktury VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela:  

Ks. Jakub Przybylski – Ks. Ekonom, Wice-superior, tel. 601 057 131 

 

 

Ks. Marek DUDEK COr 

           SUPERIOR 
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Załącznik 1. 

 

Dane Oferenta: 

Nazwa: ……………………………………… 
Adres:   ……………………………………… 
Tel:   ………………………………………  
Faks:   ……………………………………… 
Mail:……………………………………… 
NIP:   ………………………………………  
REGON:  ……………………………………… 
 
 Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu 

 Głogówko 15 - Święta Góra 

 63-800 Gostyń 

 

OFERTA 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablic informacyjnych (2 szt.) w ramach 

projektu pn.: „Przywrócenie i popularyzacja XVII-w. muzycznej tradycji filipińskiej na Św. Górze poprzez 

digitalizację świętogórskiego archiwum muzycznego, rekonstrukcję organów, renowację ołtarzy, 

przebudowę i remont amfiteatru wraz z zagospodarowaniem otoczenia”współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, składamy ofertę 

następującej treści: 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto  

………………………………………………………………………………………………zł  

Obowiązujący podatek VAT ………………%  

tj. ……………………………………………………………………………………….…zł 

Cena brutto: ……...………………………………………………………………….zł 

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………… 
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Oświadczamy, że: 

 

1. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym 

i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

3. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego. 

 

 

 

................................dnia................................. Podpisano:....................................................................... 

       (podpisi pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 


