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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 21 października 2021 r. 
OŚ.042.11.2021.NK 

 

 

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:  

„Projekt, wykonanie i dostarczenie tablicy edukacyjno - informacyjnej dotyczącej gospodarki 

odpadami z przeznaczeniem na teren przy Jeziorze Turawskim” 

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

Typ projektu: Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką 

odpadami 

 
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. Opis przedmiotu zamówienia : 

Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego tablicy 

edukacyjno - informacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami z przeznaczeniem na zewnątrz 

i możliwością zamontowania na stałe, stanowiącej rodzaj edukacyjnej gry terenowej, odpowiednio 

oznakowanej i opisanej wraz z elementami edukacyjnymi wskazującymi na prawidłową segregację 

odpadów. Treść  dot. gospodarki odpadami winna być w grafice kolorowej, z wykorzystaniem 

kolorów określonych  w przepisach z zakresu gospodarki odpadami. Przeznaczenie – teren przy 

Jeziorze Dużym w Turawie.  

1.1. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia: 

1) Tablica edukacyjno - informacyjna – 1 szt.  
a) wymiary: 120 cm x 90 cm (szer., wys.) 
b) kolor stelażu: jasny dąb 
c) nośnik tablic: dibond dwustronny przeznaczony na zewnątrz 
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d) konstrukcja drewniana z daszkiem w kolorze jasnym dębowym. Elementy z drewna 
malowane impregnatem do drewna (kolor: jasny dąb), ewentualne elementy metalowe 
malowane proszkowo 
e) tablica edukacyjno - informacyjna winna być wyposażona w dwustronną tablicę 
edukacyjną (treść edukacyjna - wydruk kolorowy) wraz z drewnianym stelażem (konstrukcja 
drewniana z daszkiem) 
 
UWAGA!  Za kompletną tablicę Zamawiający uważa: drewniany stelaż z dwustronną tablicą 
edukacyjną z treściami edukacyjnymi oraz elementy do montażu. 
 
2) Wymagania dotyczące montażu: tablica edukacyjno - informacyjna wraz z drewnianym 
stelażem winna być wyposażona w kotwy (o długości ok. 70 – 75 cm) umożliwiające montaż 
w gruncie oraz inne niezbędne materiały do samodzielnego montażu.  
 
3) Zakres zamówienia obejmuje: 
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020, w związku z tym wymagane jest odpowiednie oznakowanie.  
W ramach zamówienia Wykonawca: 
a) opracuje projekt/wizualizację tablicy edukacyjno – informacyjnej wraz ze znakowaniem, 
b) preferowane jest, aby Wykonawca do wizualizacji przedłożył większą ilość wzorów                     

(w zaoferowanej cenie) do wyboru przez Zamawiającego,  
c) umieszczenie na tablicy znakowania (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu 

znakowania), 
d) przygotowanie i korekta projektu jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający ma prawo 

do zgłaszania uwag do przedstawionego przez Wykonawcę projektu, 
e) na tablicach oprócz treści edukacyjnej z zakresu segregacji odpadów winien być 

dodatkowo umieszczony napis: „Przystanek ekologiczny”. 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania modyfikacji projektu. Uwagi będą 
przekazywane telefonicznie i w formie elektronicznej. Przed przystąpieniem do wykonania 
tablicy edukacyjno – informacyjnej Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji 
przez Zamawiającego przedstawionych projektów.  

 
5) Wymagania dotyczące znakowania: 
a) 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.  
b) na konstrukcji tablicy edukacyjno - informacyjnej muszą być umieszczone następujące 
elementy w kolorze: 
- 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, 
- Napis:  „Eko – nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym”. 
Projekt graficzny logotypów zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego na etapie 
uzgadniania projektu tablicy. 
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c) do znakowania w celu zapewnienia trwałości i czytelności znaków Wykonawca użyje 
metody najbardziej adekwatnej do powierzchni materiału (np. grawerowanie laserowe, 
nadruk, trwała nalepka, tłoczenie).  
 

 
2. Warunki realizacji zamówienia: 

2.1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przesłania na adres elektroniczny 
Zamawiającego projektu graficznego przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia 
przesłania przez Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania 
2.2. Zamawiający zastrzega możliwość późniejszego domówienia ww. produktów. 

2.3. Termin realizacji zamówienia:  

najpóźniej do dnia 26.11.2021 r., łącznie z dostawą do siedziby Zamawiającego na adres: Urząd 
Gminy Turawa ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa – wraz z wniesieniem do budynku urzędu, 
z zastrzeżeniem iż w w/w terminie wliczone jest przygotowanie projektu oraz uzyskanie akceptacji 
projektu przez Zamawiającego. 
2.4. Wykonawca musi dostarczyć urządzenia fabrycznie nowe, cechujące się wysoką odpornością 
na uszkodzenia mechaniczne, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz zgodne z normami 
i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi. 

2.5. Warunki płatności:   

Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 
Wykonawcę po przyjęciu i odebraniu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego. 
Termin płatności faktury wynosi 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
 

3. Opis sposobu przygotowania oferty: 

3.1. Oferent przedkłada ofertę na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego. 

3.2. Oferta powinna: 

- być opatrzona pieczątką firmową, 

- być czytelna, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres oraz siedzibę Oferenta, numer telefonu oraz NIP, 

- zawierać informację, że oferent zapoznał się z warunkami zapytania i je akceptuje, 

- być podpisana przez Oferenta, 

- określać cenę w taki sposób, aby obejmowała ona wszystkie elementy zamówienia, uwzględniając 
maksymalny przewidywany przez Wykonawcę czas realizacji usługi, koszty bezpośrednie robocizny, 
materiałów, pracy i sprzętu i transportu oraz koszty pośrednie, a także inne koszty wymagane 
przepisami prawa. 
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4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej 
szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
4.1. 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 lub 105, 104 fax 77 4212 073,  
e-mail: ug@turawa.pl) 
4.2. Szczegółowych informacji udziela: Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi oraz Główny 
Specjalista ds. ochrony środowiska tel. 77/4212 012 wew. 123, email: odpady@turawa.pl lub 
ekologia@turawa.pl. 
 

5. Kryteria wyboru:  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:  

CENA – 80% 

GWARANCJA – 20%  

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji,  

w przedziale od 60 miesięcy do 120 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości 

okresu gwarancji krótszego niż 60 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca 

nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie 

oferuje gwarancji, i również oferta taka zostanie odrzucona. Wykonawca może zaproponować 

długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 120 miesięcy, jednak w tym przypadku  

Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 120 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert. 

Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 60 do 120 

miesięcy). W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje gwarancji w pełnych miesiącach Zamawiający 

ofertę odrzuci. 

 

6. Miejsce, termin i sposób złożenia ofert:  

6.1. Ofertę należy złożyć do dnia 28.10.2021 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego – 
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska  39c lub e-mailem na adres: 
ug@turawa.pl z adnotacją: „Projekt, wykonanie i dostarczenie tablicy edukacyjno - informacyjnej 
dotyczącej gospodarki odpadami z przeznaczeniem na teren przy Jeziorze Turawskim”. 
6.2. 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. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  
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