
 
 

 

 
 

Kondratowice, dnia 08.03.2018 r. 
 

 
PROTOKÓŁ  

 
z przeprowadzonej analizy rynku na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej 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 "                  

o wartości poniżej 30.000 euro - art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   
– Prawo zamówień publicznych 

 
 

1.  Opis przedmiotu zamówienia: 
 

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 

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  
  

2.   Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 30.03.2018 r.   



 
 

 

 
 

 
        3.  Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Gminy Kondratowice.  
 

4. Informację dotyczącą zamówienia uzyskano od następujących firm: 
 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Kryterium - cena brutto 100% 

1 

INNOVABARVA - PRODUCENT REKLAM 
ul. Wrocławska 18A 
55-300 Środa Śląska 
 

 
890,00 zł 

2 

CARTE S.C. 
ul. 1 Maja 29 
42-300 Myszków 
 

 
2.152,50 zł 

 
3 

3R Agencja Reklamowo-Marketingowa 
ul. Wilcza 8 
56-120 Brzeg Dolny 
 

 
799,50 zł 

 
 

4 

Zakład Reklamowy Znaki pl 
Krzysztof Gabory 
ul. Nyska 22 
48-385 Otmuchów 
 

 
 

1.021,15 zł 

 
 

5 

Wielkareklama.eu 
P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama 
ul. Wojska Polskiego 45 
98-300 Wieluń  
 

 
 

1.845,00 zł 

 
 

6 

KMK GROUP 
Monika Jurczyńska 
ul. Kuków 123 
42-160 Krzepice 
 

 
 

970,47 zł 

 
5.   Wybrano ofertę nr 3 na podstawie oferty złożonej przez wykonawcę. 

             
       6.   Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 

 

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Ksieginicach Wielkich wybrała ofertę 
zaproponowaną przez firmę 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny, 
ponieważ była ofertą najkorzystniejszą.      
 
 
                                         Protokół zatwierdził: 
 
                                                                                                                                            /-/ Ks. Piotr Krzywania 

 

 


