
 

Księginice Wielkie, dnia 31.01.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczy wykonania i montażu tablicy informacyjnej - 1 szt. oraz zaprojektowania i wykonania 

ulotek - 1000 szt.  w związku z realizacją zadania pn.: „Remont drewnianej konstrukcji i pokrycia 

wieży kościoła parafialnego św. Jana Chrzciciela w Księginicach Wielkich"   

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Nr projektu: RPDS.04.03.01-02-0076/16, tytuł 

projektu: „Remont drewnianej konstrukcji i pokrycia wieży kościoła parafialnego św. Jana 

Chrzciciela w Księginicach Wielkich” 

I. Zamawiający 

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Księginicach Wielkich  

Wilków Wielki 10, 58-230 Niemcza   

Tel. 74 837 87 88 

Adres e-mail: parafiaksieginicewielkie123@onet.pl  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo 

zamówień publicznych, ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza 

wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia publicznego  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjno-pamiątkowej 

jednostronnej wolnostojącej, a także zaprojektowanie i wykonanie 1000 szt. ulotek w związku                

z realizacją zadania pn.: „Remont drewnianej konstrukcji i pokrycia wieży kościoła parafialnego 

św. Jana Chrzciciela w Księginicach Wielkich”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został 

opisany w załączniku nr 13 - Obowiązki informacyjne beneficjenta oraz w podręczniku 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji                     

i promocji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Dane dotyczące 

promocji zostały również zawarte na stronie internetowej: www.rpo.dolnyslask.pl  

 

 Tablica informacyjno-pamiątkowa powinna zostać wykonana zgodnie z powyższymi 

dokumentami. Wytyczne dotyczące tablicy informacyjno-pamiątkowej to: 

a) minimalne wymiary tablicy to 80cm x 120cm 

b) tablica powinna zostać wykonana z materiałów odpornych na działanie czynników 

zewnętrznych 

c) tablica będzie zamontowana na dwóch słupkach przeznaczonych do umieszczenia                     

w gruncie 
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d)  na tablicy powinny znaleźć się takie elementy jak: 

 odpowiednie logotypy określone w powyższym podręczniku (zestaw logo: znak Funduszy 

Europejskich i Unii Europejskiej oraz herb województwa dolnośląskiego z napisem "Dolny 

Śląsk") 

 nazwa beneficjenta: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Księginicach 

Wielkich  

 tytuł projektu: "Remont drewnianej konstrukcji i pokrycia wieży kościoła parafialnego 

św. Jana Chrzciciela w Księginicach Wielkich" 

 cel projektu:  Głównym celem projektu jest remont drewnianej konstrukcji i pokrycia wieży 

kościoła parafialnego św. Jana Chrzciciela w Księginicach Wielkich. Realizacja zadania pozwoli                

na osiągnięcie założonych celów, tj. wzrostu liczby odwiedzających, jak i oddziaływać będzie                 

na wydłużenie czasu pobytu turystów w regionie Dolnego Śląska     

 adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl 

e) zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę tablicy, słupków oraz urządzeń mocujących 

wraz z montażem tablicy w miejscu wskazanym przez zamawiającego  

 

UWAGA!!! Przed wykonaniem tablicy informacyjno-pamiątkowej, jak również ulotek 

informacyjnych  wyłoniony wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu 

projektu tablicy i projektu ulotki w celu jej weryfikacji i zaakceptowania na adres e-mailowy: 

inwestycje@kondratowice.pl   

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

 od dnia podpisania umowy do 30.03.2018 r.  

 

V. Termin związania ofertą 

Okres związania oferta wynosi 30 dni licząc od dnia, w którym upływa ostateczny termin 

składania ofert. 

 

VI. Kryteria oceny oferty   

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował następujące kryteria i ich 

znaczenie: cena - 100 % wagi. 

 

VII. Warunki realizacji zamówienia.  

Zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego.  

 

VIII.          Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

      Osobą  uprawnioną  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami  jest  p.  Agnieszka  Tuhy -   

      tel.71 39 27 699, e-mail: inwestycje@kondratowice.pl   

       

IX.         Termin i miejsce składania ofert. 

Ofertę należy przesłać w wersji papierowej na adres: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana 

Chrzciciela w Księginicach Wielkich, Wilków Wielki 10, 58-230 Niemcza lub podpisany skan oferty 

na adres e-mailowy: parafiaksieginicewielkie123@onet.pl 

Termin złożenia oferty - do dnia 15.02.2018 r.  
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O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie 

data wysłania przesyłki. Oferty które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie 

składania ofert, będą odsyłane bez otwarcia. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie                 

i opisana (w przypadku nadania oferty pocztą): 

 

Oferta na wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej oraz zaprojektowanie                             
i wykonanie ulotek w związku z realizacją zadania pn.: „Remont drewnianej konstrukcji i pokrycia 

wieży kościoła parafialnego św. Jana Chrzciciela w Księginicach Wielkich” 
 

X.       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy 

przesłali oferty w ustalonym terminie.  

 

          

          Zatwierdził: 

 

 

              /-/ ks. Piotr Krzywania 
             ............................................... 
               (podpis proboszcza parafii) 

 

 

 

 


