
 
  

 

Projekt pn.: „Eko – nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym” 

Umowa nr RPOP.05.02.00-16-0002/20-00 z dnia 31.05.2021 r. 

                                Turawa, dnia 18 października 2021 r. 

OŚ.042.9.2021.DP 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 000 złotych netto, do którego nie 

stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 (t.j. Dz.U z 2021, poz. 1129 ze zm.) 

 

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

i dostarczenie gadżetów edukacyjnych ze znakowaniem na potrzeby działań informacyjnych, 

edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami” 

w ramach Projektu: „Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym” 

Typ projektu: Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką 

odpadami  

Zadanie: Kampania społeczna dot. postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz skutków spalania 

śmieci w domowych piecach 

 

 

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 072 

REGON: 531413320                               REGON: 531413320                     fax. 77 4212 073 

 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : 

 

1. Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego gadżetów edukacyjnych ze 

znakowaniem na potrzeby działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką 

odpadami, według wykazu - załączonego do niniejszego Zapytania – Załącznik nr 2. 

2. Zamówienie (gadżety) winno być dostarczone do siedziby Zamawiającego, na adres:  

Urząd Gminy Turawa ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa. 

 

3. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) projekt/wizualizację gadżetów ze znakowaniem, preferowane jest aby Wykonawca do 

wizualizacji przedłożył większą ilość wzorów (w zaoferowanej cenie) do wyboru przez 

Zamawiającego.  

2) umieszczenie na gadżetach znakowania (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu 

znakowania), 

3) w ramach zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt znakowania 

(odpowiednia metoda znakowania dobrana do poszczególnych gadżetów) wraz z wizualizacją 

oferowanych gadżetów. Przygotowanie i korekta projektu jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag do przedstawionego przez Wykonawcę projektu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania modyfikacji projektu. Uwagi będą 

przekazywane telefonicznie i w formie elektronicznej.  

4) wykonanie gadżetów, 

5)  dostawę gadżetów. 
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4. Warunki realizacji zamówienia, wymagania: 

 

1) Znakowanie należy wykonać zgodnie z wytycznymi, tak aby spełniały one warunki 

dotyczące wyglądu, zastosowanych logotypów, ich proporcji, rozmieszczenia, pól 

ochronnych, kolorystyki znaków, rodzaju zastosowanej czcionki, zgodnie z Zasadami 

promocji Serwisu Regionalnego Programu Województwa Opolskiego, w tym zgodnie  

z następującymi dokumentami: 

- Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020                         

w zakresie informacji i promocji, Aktualizacja z 8 czerwca  2021 r., 

- Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów 

polityki spójności na lata 2014-2020,  

- Karta wizualizacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020. 

                Powyższe dokumenty dostępne są na stronach internetowych pod adresem: 
- https://rpo.opolskie.pl/?p=30362 

- https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/101546/podrecznik08062021.pdf 

- https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/KARTA_PROGRAMU_CMYK_NEW.pdf 

- https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/SIW-opolskie-2018-ostateczne.pdf 

-https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Ksiega_Identyfikacji_Wizualnej_2014-

2020_2017.pdf 

2) Na gadżetach muszą być umieszczone następujące elementy: 

- Logo Funduszy Europejskich ze słownym opisem: Fundusze Europejskie Program 

Regionalny, 

- Logo Unii Europejskiej ze słownym opisem Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego, 

- Logo  województwa opolskiego ze słownym opisem OPOLSKIE, zgodnie z Zasadami 

promocji Serwisu Regionalnego Programu Województwa Opolskiego,  

- Herb Gminy Turawa ze słownym opisem Gmina Turawa, oraz www.turawa.pl, 

- Logo projektu:  „Eko – nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym” 

- dodatkowe grafiki. 

3) Do znakowania w celu zapewnienia trwałości i czytelności znaków Wykonawca użyje 

metody najbardziej adekwatnej do powierzchni materiału (np. grawerowanie laserowe, 

nadruk, trwała nalepka, tłoczenie). Znakowanie na gadżetach winno być w wersji 

jednokolorowej. 

4) Przed przystąpieniem do wykonania gadżetów Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

akceptacji przez Zamawiającego przedstawionych projektów znakowania na wizualizacji 

gadżetów. 

5) Zamawiający wymaga, aby materiały, z których wykonane będą gadżety były materiałami 

ekologicznymi.  

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny jakości zamawianych produktów. 

7) Termin  realizacji zamówienia: najpóźniej do 14 dni, licząc od daty podpisania Zlecenia 

 (z dostawą do siedziby Zamawiającego), z zastrzeżeniem iż w/w terminie wliczone jest 

przygotowanie projektu oraz uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu/wizualizacji gadżetów w ciągu 3 

dni roboczych od dnia podpisania Umowy.  

5. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 

1) Posiadają uprawnienia w zakresie prowadzenia działalności związanej z realizacją 

przedmiotu zamówienia lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 

zamówienia, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                    

i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

6. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej   

szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c 46-045 Turawa, w godzinach pracy Urzędu                          

(pon. 8.00-16.00, wt. - pt. 7.00-15.00), tel. 77 4212 072 wew. 123 fax 77 4212 073,                   

e-mail: ug@turawa.pl. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/101546/podrecznik08062021.pdf
https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/SIW-opolskie-2018-ostateczne.pdf
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Szczegółowych informacji udziela: Główny specjalista ds. ochrony środowiska, Inspektor                                   

ds. gospodarowania odpadami komunalnymi   – tel. 77 4212 072 wew. 123, pokój 43,  

e-mail: ug@turawa.pl.  

7. Kryteria wyboru:  
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100%  

8. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów                  

i    oświadczeń: 

1) przy przedstawianiu oferty wymagane jest, aby Wykonawca przedstawił wizualizację 

oferowanych produktów w formie elektronicznej. W przypadku doręczenia oferty                        

w wersji  papierowej wymagane załączenie  wydruków fotografii  w kolorze.  

9. Sposób przygotowania oferty:    

       1) Oferta powinna być czytelna, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, 

zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, zawierać czytelny podpis 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

2) W ofercie realizacji w/w usług określić należy cenę w taki sposób, aby obejmowała ona 

wszystkie elementy zamówienia, uwzględniając maksymalny przewidziany przez Wykonawcę 

czas realizacji usługi, koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu oraz 

koszty pośrednie oraz inne wymagane przepisami prawa. 

3) Ofertę na całość przedmiotu zamówienia należy przedstawić zgodnie z Formularzem 

Ofertowym Wykonawcy,  załączonym do niniejszego zapytania – Załącznik Nr 1. 

4) Oferta powinna obejmować cenę jednostkową netto i brutto za poszczególne gadżety wraz              

ze znakowaniem oraz cenę całościową za całe zamówienie netto i brutto (w tym koszty dostawy 

do siedziby Zamawiającego).  

10. Miejsce i termin złożenia ofert:  

Ofertę należy złożyć do dnia:  26.10.2021r. do godziny 15:00. 
w siedzibie Zamawiającego - w Sekretariacie Urzędu Gminy w Turawie ul. Opolska  39c, piętro I-sze, pokój nr 

30 lub e-mailem na adres: ug@turawa.pl z adnotacją:  

„Wykonanie i dostarczenie gadżetów edukacyjnych  ze znakowaniem na potrzeby działań informacyjnych, 

edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami” na potrzeby projektu pn. „Eko-nawyki dobre praktyki – 

gospodarka o obiegu zamkniętym”, zadanie: Kampania społeczna dot. postępowania z odpadami 

niebezpiecznymi oraz skutków spalania śmieci w domowych piecach. 

Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca dostarczył oryginał wybranej oferty w trybie niniejszego zapytania  

w formie papierowej. 

 

 

Z up. WÓJTA 

  /-/ MARIA BOCHAŃSKA  

       ZASTĘPCA WÓJTA 

 

 

W załączeniu: 

1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1  

2. Wykaz gadżetów - Załącznik Nr 2 

3. Projekt graficzny nadruków – Załącznik Nr 3 

mailto:ug@turawa.pl

