Politechnika Świętokrzyska
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25 – 314 Kielce

Kielce dn. 20 stycznia 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Politechnika Świętokrzyska zwraca się z uprzejmą prośbą o nadesłanie ofert na zaprojektowanie, wykonanie
i dostawę tablicy informacyjnej wraz z konstrukcją wsporczą – dla projektu „Świętokrzyski Kampus
Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (nr
RPSW.01.01.00-26-0001/20).
I. ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25 – 314 Kielce
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej wraz
z konstrukcją wsporczą dla projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (nr RPSW.01.01.00-26-0001/20).
1) Rozmiar i wysokość:
Rozmiar tablicy to 6 m2 (3 m poziom, 2 m pion).
Wysokość tablicy wraz z konstrukcją wsporczą to 4,0 m.
2) Elementy konstrukcyjne:
Konstrukcja wsporcza tablicy – stalowa, malowana proszkowo lub cynkowana.
Konstrukcja wsporcza tablicy przystosowana do zalania betonem na głębokości 1 metra.
3) Wykonanie i wykończenie tablicy informacyjnej:
•
•
•

materiał – konstrukcja z blachy plus dibond o grubości 3 mm, zadrukowana folia, laminat stały
druk - solwentowy, jednostronny
wykończenie - wyklejenie zadrukowanej folii wraz z laminatem na tablicy

4) Projekt graficzny tablicy informacyjnej:
Tablica informacyjna powinna zostać przygotowana zgodnie ze wzorem określonym w Karcie Wizualizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 (dostępnej na stronie:
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowaniaprojektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
i uwzględniać wskazaną w Karcie kolorystykę oraz rozmieszczenie znaków (w tym logotypów).

Na tablicy informacyjnej powinny pojawić się następujące dane:
• beneficjent projektu: Główny Urząd Miar
• partner projektu: Politechnika Świętokrzyska
• tytuł projektu: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I
• cel projektu: zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej poprzez wykorzystanie
nauki z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim
i światowym oraz utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii - miejsca, w którym spotykać się
będą środowiska naukowe, badawcze oraz te bezpośrednio i pośrednio związane z przemysłem
• znak FE, barwy RP, znak UE oraz herb województwa świętokrzyskiego
• adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
5) Jakość tablicy informacyjnej i konstrukcji wsporczej:
Konstrukcja wsporcza i tablica informacyjna powinny zostać przygotowane w standardzie zapewniającym
trwałość i odporności na normatywne obciążenie wiatrem.
Tablica informacyjna wraz z konstrukcją wsporczą zostaną dostarczone przez Wykonawcę na wskazaną przez
Zamawiającego działkę inwestycyjną dla projektu przy ul. Wrzosowej.
III. NAZWA I KOD CPV DOTYCZĄCY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
79342200-5 – usługi w zakresie promocji
IV. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla projektu graficznego tablicy
informacyjnej.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 2 lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, zrealizowali w sposób należyty co najmniej dwie usługi zaprojektowania i montażu tablic /
banerów reklamowych i / lub informacyjnych. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału
w postępowaniu Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykaz usług wykonywanych, w okresie ostatnich 2 lat przed upływem
terminu składania ofert, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, protokoły odbioru bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była bądź jest wykonywana.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku za pomocą formuły spełnia/nie spełnia na podstawie
złożonych wraz z ofertą dokumentów.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca, który złożył ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania
ofert określonego w zapytaniu. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania
ofert, jednak o okres nie dłuższy niż 30 dni.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.
2. Cena oferty przedstawiona przez Oferenta obejmuje wszystkie koszty zaprojektowania, wykonania i dostawy
przedmiotu zamówienia.
3. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami ogłoszenia na FORMULARZU OFERTY, stanowiącym
załącznik nr 1 do zapytania.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
5. Wszystkie strony oferty, naniesione poprawki lub korekty błędów i skreślenia muszą być parafowane przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
IX. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionego kryterium:
Cena oferty (C) Wartość kryterium (waga) 100%
Podstawą oceny jest cena oferty brutto przedstawiona przez Oferenta, obejmująca wszystkie koszty. Ocenie
podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia, zaoferowana przez Oferenta. Ocena ofert, z punktu widzenia
tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej,
z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg wzoru:
𝐶𝐶 =

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ż𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
× 100
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

gdzie: 𝐶𝐶 – wartość punktowa dla kryterium: 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1.
2.
3.
4.

Cena ma obejmować wszystkie podatki i inne należności wymagane przepisami prawa.
Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Cena nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy.
Cena podana w ofercie musi być wyrażona w walucie polskiej.

Uwaga:
W przypadku zmiany stawki w zakresie podatku VAT Wykonawca zobowiązany jest zastosować odpowiednią
stawkę podatku obowiązującą na dzień składania ofert. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków
Wykonawcy. Stawka podatku musi być podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług
oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego
podatku VAT. Oferta zawierająca złą stawkę podatku VAT zostanie odrzucona.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: asobolewski@tu.kielce.pl
do dnia 28.01.2021 r.

(podać adres/adres-email)

XII. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1. została złożona po terminie składania ofert;
2. została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
3. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
4. została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
5. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7. wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej
omyłki polegającej na niezgodności oferty;
8. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
9. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;
10. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do
ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia oferenta, którzy złożył najkorzystniejszą ofertę za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
XIV. INNE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym zawiadomi Wykonawcę.
2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny oferty, zaś Wykonawca
zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, pod rygorem odrzucenia
jego oferty. Zamawiający przez rażąco niską cenę, rozumie wartość całkowitą oferty niższą o 30% od średniej
arytmetycznej ustalonej wartości zamówienia przez Zamawiającego przed wszczęciem postępowania.
3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonych dokumentów w wyznaczonym
przez siebie terminie, brak odpowiedzi stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty Wykonawcy.
4. Zamawiający będzie prowadził korespondencję z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zamawiający może żądać od Wykonawców potwierdzenia w formie pisemnej składanej w toku postępowania
korespondencji.
5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczoną tablicę wraz z konstrukcją wsporczą na okres
24 miesięcy od daty dostawy.

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana za

pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona
także na stronie internetowej Zamawiającego.

