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BURMlS'I'R.', yAHLlNKA
ul. Niepociiegłości 20

74.320 Bar'lnek ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Barlinka zaprasza do składania ofert na „Wykonanie i dostawę 2-3 szt. tablic
informacyjnych zewnętrznych do miejscowości Rychnów i Mostkowa ". Wartość zamówienia
nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 EURO, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, póz. 2146).

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Wykonanie i dostawa 2-3 tablic informacyjnych zewnętrznych dla Sołectw Gminy Barlinek.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zadania opisanego w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostawy
2-3 szt. tablic informacyjnych do miejscowości Rychnów i Mostkowa, o następujących
parametrach technicznych:

a) konstrukcja tablicy wykonana z profilu metalowego 40x40,
tablica informacyjna powinna posiadać na całej szerokości zadaszenie osłaniające gablotę,
wymiary gabloty (bez nóg) 100 cm x150 cm x 3 cm (dł./szer./gł.),
wymiary elementu wykonania napisów 30 cm x 150 cm (dł./szer),
całkowita wysokość tablicy informacyjnej z nogami - 315,00 cm.,
wysokość od ziemi do dolnej części gabloty -100,00 cm.,

wysokość od ziemi do najwyższego elementu tablicy - 240,00 - 245,00 cm.,
tablica usytuowana na dwóch nogach,

tylna część gabloty wykonana z blachy,
drzwi gabloty zamontowane na 2 zawiasach z możliwością otwierania na boki oraz z
zamkiem patentowym z minimum dwoma kompletami kluczy,
przeszklenie gabloty powinno być wykonane w dwóch wariantach cenowych:
- ze szkła hartowanego -wariant 1

- z poliwęglanu - wariant 2
napis nad gablotą z nazwą sołectwa i herbem Gminy Barlinek powinien być wykonany w
technologii odpornej na wilgoć i działanie promieni słonecznych - zgodnie z załączonym
poniżej załącznikiem graficznym,

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)

j)

Gnuaa Barlinek
Sołectwo Ro^vno

k) wszystkie elementy metalowe powinny być pomalowane metodą natryskową na dowolny
kolor zlecony przez Zamawiającego,

l) na wyposażeniu każdej tablicy informacyjnej powinno znajdować się minimum 20 szt.
magnesów tablicowych.

Załączony poniżej rysunek do niniejszego zapytania ofertowego ma jedynie charakter
poglądowy.
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3) Gwarancie: Zamawiający wymaga, aby na oferowany przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił
gwarancji na okres min. 24 miesięcy. Tablice informacyjne zewnętrzne muszą być nowe, wolna od
wad.

4) Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu zamówienia w dniu otrzymania zamówienia. Termin

zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia do 4 tygodni od dnia otrzymania zamówienia.



5) Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 14 dni od daty potwierdzenia odbioru
przedmiotu zamówienia i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

II. Sposób złożenia oferty
1) Oferta powinna zawierać:

a) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy formularz ofertowy

stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

b) cena podana w ofercie (brutto PLN) musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją

zamówienia w tym również koszty dostawy do miejscowości Rychnów i Mostkowa.

c) ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail rojw^flos@odarczy@barlinek.pl

lub w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Barlinku ul. Niepodległości 20, 74-320
Barlinek w terminie do 23 października 2018 r. Oferty złożone po terminie nie będą

rozpatrywane.

d) ocena ofert nastąpi w oparciu o podaną cenę,

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z potencjonalnymi Wykonawcami:

Agnieszka Jaszczak - Kosińska tel. 095/746-55-63.

III. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej
Ocena ofert nastąpi w oparciu o podaną cenę.

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z Oferentem,
który zaproponował najniższą cenę, w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa niż
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przypadku, gdy Oferent, który
zaproponował najniższą cenę nie zgodzi się na negocjacje, Zamawiający przeprowadzi
negocjacje z Oferentem, który zaproponował kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród
pozostałych ofert.

2) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
w terminie oferty o takiej samej cenie, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych.
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Do wiadomości:
1 .Sołectwo Mostkowa
2. Sołectwo Rychnów
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