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OŚ.042.2.2021.DS       Turawa, 11 października 2021 r.  

 

Zapytanie ofertowe  

na przygotowanie i opublikowanie w prasie lokalnej artykułu promocyjnego w ramach promocji 

Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 

 

 

Gmina Turawa z siedzibą przy ul. Opolskiej 39c, 46-045 Turawa  realizuje projekt pod nazwą : 

„Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa” współfinansowany w ramach 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na lata  

2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej  

5 –Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.5 – Ochrona powietrza. 

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) dla zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł 

netto, w związku z realizacją projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa” 

Wójt Gminy Turawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na następującą usługę: Przygotowanie 

(zaprojektowanie) i opublikowanie w prasie lokalnej artykułu promocyjnego dotyczącego 

realizowanego projektu- „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa”. 

Zamawiający:                                       Nabywca:                                              Adres do korespondencji: 

Gmina Turawa                                       Gmina Turawa                                       Urząd Gminy Turawa 

ul. Opolska 39c                                      ul. Opolska 39c                                      ul. Opolska 39c 

46-045 Turawa                                       46-045 Turawa                                       46-045 Turawa 

NIP: 991-04-51-595,                              NIP: 991-04-51-595,                              tel. 77 4212 012 

REGON: 531413320                             REGON: 531413320                              fax. 77 4212 073 

 

 

 

 

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
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Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i opublikowanie artykułu informującego o realizowanym 

przez Gminę Turawa projekcie pn. „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa” 

polegającego na pozyskaniu dofinansowania dla Beneficjentów końcowych (mieszkańców Gminy 

Turawa) dotacji na wymianę starego nieefektywnego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła, np. 

kocioł na biomasę, kocioł gazowy, przyłączenie do sieci gazowej, pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, 

piec olejowy, panele fotowoltaiczne w prasie lokalnej (w terminie 14 dni od daty zaakceptowania artykułu 

przez zamawiającego), zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej: https://rpo.opolskie.pl. 

Wytyczne dotyczące realizacji zamówienia: 

a) minimalny rozmiar artykuł A5, 

b) gazeta o zasięgu lokalnym, obejmującym minimum cały Powiat Opolski,  

c) publikacja w kolorze, 

d) zaprojektowanie szaty graficznej artykułu z uwzględnieniem:  

- wytycznych dla beneficjentów RPO WO w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-

promocyjnych (zestaw logo- znak Fundusze Europejskie Program Regionalny, barwy Rzeczpospolitej 

Polskiej, znak Unii Europejskiej oraz logotyp Województwa Opolskiego (logo uproszczone)- wszystkie 

spełniające normy określone w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie  

i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz odniesienie do Unii Europejskiej  

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Logotypy graficzne dostępne są na stronie internetowej RPO WO pod adresem: 

https://rpo.opolskie.pl/?p=30362  -  Zasady promocji od 1 czerwca 2018 r. - Tablice informacyjne  

i pamiątkowe - Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie  

i znaków polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Karta wizualizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020 oraz Karta wizualizacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020. 

- informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. Artykuł musi zawierać informację o źródle finansowania projektu,  

tj.: Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014 – 2020, 

 

https://rpo.opolskie.pl/?p=30362%20%20-
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e) wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wersji artykułu 

przygotowanego do druku przed jego publikacją, w celu wniesienia ewentualnych poprawek, 

f) ostateczny projekt graficzny ogłoszenia wymaga akceptacji Zamawiającego, 

g) wykonawca dostarczy Zamawiającemu bezpłatnie 10 egzemplarzy tytułu prasowego z dnia, 

w których ukazała się publikacja będąca przedmiotem zamówienia. 

 

II. Główne warunki udziału w postępowaniu 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a) posiadają wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług objętych zamówieniem, 

b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

2. Ponadto wymagana jest: 

a) należyta staranność przy realizacji zlecenia, 

b) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego  

z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

III. Przygotowanie i złożenie oferty 

a) Ofertę należy przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Formularz ofertowy” do niniejszego 

zapytania ofertowego.  

b) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:  

- osobiście w Siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-45 Turawa, 

wypełnione dokumenty należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego  

i opatrzonej napisem:  Przygotowanie (zaprojektowanie) i opublikowanie w prasie lokalnej artykułu 

promocyjnego dotyczącego realizowanego projektu- „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w 

Gminie Turawa”. – oferta na zaprojektowanie i opublikowanie artykułów informujących o działaniach 

związanych z realizowanym projektem,   

 

- na adres e-mailowy: ug@turawa.pl  w tytule:  Przygotowanie (zaprojektowanie) i opublikowanie  

w prasie lokalnej artykułu promocyjnego dotyczącego realizowanej inwestycji- „Wymiana źródeł 

mailto:ug@turawa.pl


 

Projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020. 

Umowa nr RPOP.05.05.00-16-0012/20-00 

ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa”, dokumenty przesłane drogą mailową powinny być opatrzone 

podpisem elektronicznym lub czytelnie zeskanowane z oryginalnym podpisem: 

do dnia 18.10.2021 r. do godz. 15 00 (liczy się data wpływu). 

 

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. 

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca dostarczył oryginał wybranej oferty w trybie 

niniejszego zapytania w formie papierowej. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

Artykuł musi ukazać się w terminie 14 dni od daty zaakceptowania artykułu przez Zamawiającego. 

 

V. Kryterium wyboru oferty 

a) Ceny oferty muszą być podane w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku 

VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

b) Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy, 

c) Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za 

wskazane zamówienie i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem. Ocena ofert dokonywana będzie 

według następującego wzoru: 

 

 najniższa cena ofertowa brutto  

C = ---------------------------------------------- x 100 pkt. 

cena brutto oferty badanej 

d) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:  

 

CENA – 100%  
 

VI. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia 

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 19.10.2021r. 

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. W tym samym czasie 

do Wykonawcy wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie 

realizacji zamówienia z dodatkowymi informacjami wskazanymi w treści niniejszego zapytania. 
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Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od daty dostawy i wpływu faktury VAT za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: 

Podinspektor ds. realizacji Programu LIFE- Gminny Koordynator ds. Programu Ochrony Powietrza – tel. 

(77) 42 12 072 wew. 123, e-mail. powietrze@turawa.pl 

Załącznikami do zapytania są: 

 

1. Formularz ofertowy 

 

 

 

WÓJT GMINY 

    TURAWA 

           /-/ Dominik Pikos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:powietrze@turawa.pl

