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Zapytanie ofertowe 

na usługę wykonania (według gotowego projektu graficznego) i dostarczenia 30 sztuk 

tablic informacyjnych 

 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi 

ul. Piotrkowska 104 

90-926 Łódź 

 

Główny kod CPV 

31523200-0 – Trwałe znaki informacyjne 

 

Przedmiot zamówienia: 

Wykonawca, w ramach realizacji tej usługi, ma wykonać (według gotowego projektu 

graficznego) i dostarczyć, do siedziby Zamawiającego, 30 tablic informacyjnych. 

Tablice mają być wykonane z płyty dibond 3 mm, o wymiarach 100 cm x 150 cm,  

z nadrukiem UV odpornym na warunki atmosferyczne (m.in. deszcz, śnieg, promienie 

słoneczne, wiatr, wysokie i niskie temperatury powietrza); każda tablica ma mieć cztery 

otwory montażowe o średnicy 2 cm każdy, po jednym w każdym rogu tablicy. 

Nadruk na tablicach ma być wykonany zgodnie z gotowym projektem graficznym, 

przygotowanym przez Zamawiającego (patrz: Projekt graficzny tablicy informacyjnej). 

Tablica informacyjna nie może zawierać innych informacji i elementów graficznych, niż te 

przewidziane w projekcie graficznym, przygotowanym przez Zamawiającego. 

 

Ponadto: 

Wykonawcę tablic informacyjnych nie dotyczą kwestie spraw administracyjnych związanych 

z ich legalizacją. 

Wykonawca tablic informacyjnych jest odpowiedzialny wyłącznie za ich wykonanie  

i dostarczenie we wskazane przez Zamawiającego miejsce. 

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji i zwiększenie wartości zamówienia  

o maksymalnie 30%. 

 

Termin wykonania (zakończenia) zamówienia 

Do ustalenia z Zamawiającym, jednak nie później niż 20 dni roboczych od dnia zawarcia 

Umowy. 

Tryb udzielenia zamówienia 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przy udzielaniu niniejszego Zamówienia, ustawy nie 

stosuje się.  
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Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedną 

usługę, o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 PLN brutto, polegającą na wykonaniu  

i dostarczeniu tablic informacyjnych lub reklamowych. 

Kryteria oceny ofert  

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami, zakładając, że 100% = 100 pkt: 

1. Całkowita cena ofertowa brutto = do maksymalnie 70 pkt 

Cena, obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację 70 punktów otrzymuje 

wykonawca, który zaoferował najniższą cenę.  

Pozostali wykonawcy otrzymują punktację obliczoną wg wzoru:  

NC x 70/C  

gdzie:  

NC - najniższa zaoferowana cena 

C - cena oferty punktowanej 

Wynik podawany jest w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku. 

2. Gwarancja jakości na przedmiot zamówienia = do maksymalnie 30 pkt 

Zamawiający będzie oceniał okres wydłużenia gwarancji jakości na przedmiot 

zamówienia ponad wymagany przez Zamawiającego okres 36 miesięcy. 

 Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy = 0 pkt 

 Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 48 miesięcy = 15 pkt 

 Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 60 miesięcy lub 

więcej = 30 pkt 

 

Termin i miejsce składania ofert 

Ofertę sporządzoną według wzoru, wskazanego w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, 

wraz z pozostałymi wymaganymi oświadczeniami, opisanymi w warunkach udziału  

w postępowaniu i kryteriach oceny ofert, należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: 

a.trzcinska@uml.lodz.pl 
Za datę decydującą, uznaje się datę wpływu oferty na ww. adres elektroniczny 

Zamawiającego. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych. 

Termin składania ofert upływa dnia: 15 lipca 2019 r. (poniedziałek), o godz. 10:00. 

Wszelkie pytania do treści zamówienia należy składać drogą elektroniczną na adres email: 

a.trzcinska@uml.lodz.pl 

Osoba do kontaktu: Aleksandra Trzcińska 
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Przesłanki odrzucenia oferty  

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego; 

2. Zostanie złożona po terminie składania ofert;  

3. Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Zastrzeżenia 

1. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025  

z późn. zm.).  

2. Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do 

rezygnacji z prowadzenia postępowania, bez wyłonienia wykonawcy i bez podania 

przyczyny. 

3. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

a. nie została złożona żadna oferta;  

b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa maksymalną kwotę, którą Zamawiający 

może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

c. Zamawiający stwierdzi zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było 

przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia 

prawidłowej umowy. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

OFERTA 

Usługa wykonania (według gotowego projektu graficznego) i dostarczenia 30 sztuk tablic 

informacyjnych 

 

Dane Wykonawcy 

Nazwa Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………….. 

Adres Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………….. 

tel.: 

……………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Regon: 

……………………………………………………………………………………………………… 

NIP: 

……………………………………………………………………………………………………… 

1. Oferuję/my wykonanie usługi, będącej przedmiotem zamówienia, za całkowitą cenę ofertową 

brutto w wysokości: ............................................... PLN 

(w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości: ….......................... PLN): 

w tym cena brutto za jedną tablicę informacyjną w wysokości: ......................... PLN 

(w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości: …………………………...….. PLN). 

2. Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi …….. miesięcy. 

3. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie 

wnoszę/wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję/emy warunki w nim zawarte.  

4. Oświadczam/y, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania 

przedmiotowego zamówienia.  

5. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. W przypadku przyznania mi/nam zamówienia, zobowiązuję/emy się do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam/y, że zaoferowany przeze mnie/przez nas przedmiot zamówienia spełnia 

wszystkie wymagania Zamawiającego.  

7. Oświadczam/y, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz 

czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest 

kompletna.  

8. Oferuję/emy wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w zapytaniu 

ofertowym. Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu.  

 

 

 

 

 

(miejsce, data)       (podpis/podpisy/osób)  


