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Zapytanie ofertowe 

na wykonanie tablicy informacyjnej 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: „Wykonanie tablicy 

informacyjnej na temat projektu spełniających wymagania  

w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących projektów finansowanych ze 

środków UE”.  

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 
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I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie jednej jednostronnej tablicy informacyjnej wykonanej  

z trwałego materiału (np. aluminiowa płyta kompozytowa) o wymiarach: 

• formatu A3 (wymiarach 29,7 cm wys. x 42 cm szer.) wraz z uchwytami mocującymi 

przeznaczonymi do umieszczenia tablicy na ścianie 

Zakres zamówienia obejmuje: 

1.  wykonanie projektu graficznego tablic informacyjnych wg poniższych zaleceń – zgodnie  

z wytycznymi dla beneficjentów RPO WO w zakresie wypełniania obowiązków 

informacyjno-promocyjnych, 

2.  wykonanie zaprojektowanych tablic informacyjnych - po ich formalnej akceptacji przez 

beneficjenta (zamawiającego), 

3.  dostawę tablicy do siedziby Urzędu Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa 

Tablice informacyjne muszą zawierać następujące treści i logotypy graficzne: 

1. Nazwę beneficjenta- Gmina Turawa 

2. Tytuł projektu: „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa” 

3. Cel projektu: Poprawa jakości powietrza w Gminie Turawa. 

4. 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 

Co najmniej 25% powierzchni tablicy powinna zajmować informacja o współfinansowaniu ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Napisy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały (wymagany okres gwarancji wynosi 5 lat, 

minimalna wymagana trwałość kolorów- 5 lat) 

https://rpo.opolskie.pl/?p=30362


 

Projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepłą 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 

Wszystkie informacje oraz znaki graficzne w wersji kolorowej dostępne są na stronie internetowej 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Opolskiego na lata 

2014 – 2020 http://www.rpo.opolskie.pl 

Tablica informacyjna musi posiadać następujący układ i strukturę powierzchniową: 

 

 

II. Opis sposobu obliczania ceny oraz kryterium wyboru oferty 

1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji 

zamówienia tj. zaprojektowania, wykonania, transportu i inne. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich. 

3. Ceny oferty muszą być podane w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku 

VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

4. 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 

http://www.rpo.opolskie.pl/
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5. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:  

 

CENA – 100%  

 

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia: 14 dni od zaakceptowania projektu graficznego. 

Tablice należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa. 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferta musi zawierać formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się i przyjęciu do 

stosowania przy realizacji zamówienia wytycznych dla beneficjentów RPO WO w zakresie wypełniania 

obowiązków informacyjno-promocyjnych– zawartych w dokumentach wymienionych i dostępnych na 

stronie internetowej RPO  WO pod adresem: http://www.rpo.opolskie.pl  

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 

reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy 

organizacji firmy oferenta.  

 

V. Miejsce, sposób i termin składania ofert. 

• 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 „Wykonanie tablicy informacyjnej na temat projektu spełniających 

wymagania w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących projektów 

finansowanych ze środków UE” – oferta na zaprojektowanie i opublikowanie artykułów 

informujących o działaniach związanych z realizowanym projektem, 

 

• na adres e-mailowy: ug@turawa.pl  w tytule wpisując „Wykonanie tablicy informacyjnej na 

temat projektu spełniających wymagania w zakresie działań promocyjnych i 

informacyjnych dotyczących projektów finansowanych ze środków UE” – oferta na 

zaprojektowanie i opublikowanie artykułów o działaniach związanych z realizowanym projektem, 

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. 

http://www.rpo.opolskie.pl/
mailto:ug@turawa.pl
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Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca dostarczył oryginał wybranej oferty w trybie niniejszego 

zapytania w formie papierowej. 

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. 

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

