
 
Mykanów, dnia 29.12.2017 r. 

                                      ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 

zamówienia: 

Wykonanie tablic informacyjnych w związku z realizacją inwestycji pn.”Zmniejszenie emisji 

CO2 poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej subregionu 

Północnego – Gmina Mykanów” 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 28.02.2018 roku. 

Kryterium oceny ofert - cena - waga 100 %,  

I. Zamawiający: 

Gmina Mykanów, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów 

tel.:  34 3288 019 wewn. 34,  

 II. Określenie przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest :  

 Wykonanie tablic informacyjnych w związku z realizacją inwestycji pn.”Zmniejszenie emisji 

CO2 poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej subregionu 

Północnego – Gmina Mykanów” 

W ramach zamówienia należy wykonać 6sztuk tablic informacyjnych o wymiarach 120/80 cm 

wykonanych na płycie PCV koloru białego o grubości min 5mm. Tablice te należy wykonać 

zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji dla Regionalnego Pro0gramu Operacyjnego 

województwa śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 4..3.2. Efektywność energetyczna  

i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- RIT Subregionu 

Północnego . 

W ramach w/w zadania należy wykonać i zamontować tablice na  6 obiektach tj. pięć 

budynków remiz OSP ( Czarny Las , Borowno , Stary Cykarzew , Lubojna , Stary Broniszew 

oraz budynek świetlicy wiejskiej w Kokawie do podłoża ściany ocieplonej styropianem o 

grubości min 10cm.  

Powierzchnie tablic pokryć należy folią przezroczystą zabezpieczającą przed działaniem 

warunków atmosferycznych. Tablice będą zamontowane na zewnątrz budynków. Tablice 

powinny gwarantować promocję projektu przez okres minimum 5 lat. 

 

2.  Istotne zapisy w umowie: 

- termin płatności 14 dni od dnia otrzymania faktury i protokołu odbioru przedmiotu 

zamówienia  



 
- kary umowne 

Strony ustalają , że naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania bądź 

nienależytego wykonania zobowiązań  wynikających z Umowy – nastąpi przez określonej 

sumy kar umownych  w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada zamawiający, w 

wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia ogółem  

2) Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku  odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% 

całkowitego wynagrodzenia brutto  

b) Za zwłokę w realizacji zamówienia w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto określonego w   umowie, licząc za każdy dzień 

zwłoki , licząc od daty zakończenia usługi określonej w  umowie 

3. Wykonawca udzieli zamawiającemu rękojmi na całość prac objetych umową. 

Okres gwarancji ustala się na 60 miesięcy licząc od dnia, zakończenia realizacji 

zadania.  

 

III. Sposób przygotowania oferty: 
Oferta musi zawierać: 

 wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego; 

 

Oferty sporządzone na załączonym do niniejszego ogłoszenia, formularzu można składać do 

dnia 05.01. 2018 r. do godziny 14 :00 na adres:  

Urząd Gminy Mykanów , ul.   Samorządowa 1  (Biuro Obsługi Klienta , niski parter ),  

42-233  Mykanów  z dopiskiem na kopercie wykonanie tablic informacyjnych w związku  

z realizacją inwestycji pn.”Zmniejszenie emisji CO2 poprzez kompleksową 

termomodernizację obiektów użyteczności publicznej subregionu Północnego – Gmina 

Mykanów” 

lub faxem 34 3288 019 wewn. 48 lub emailem : promocja@mykanow.pl  

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. 

U. z 2015 r. , poz. 2164  z późniejszymi zmianami) do niniejszego zamówienia nie stosuje się 

przepisów ww. Ustawy. 

 

Dariusz Pomada 

Wójt Gminy Mykanów 

mailto:promocja@mykanow.pl

