Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów
tel.: 74 81 08 431, tel. kom.: 516 730 990
e-mail: biuro@stowarzyszeniezd.pl
NIP: 882-212-26-21
REGON: 362761833
KRS: 0000581096

Dzierżoniów, dnia 24.09.2019 r.
SZD.ZP.16.2019
OGŁOSZENIE
o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego
na wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych w ramach projektu pn.:
„Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej –
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
1. Zamawiający:
Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
58-200 Dzierżoniów, Rynek 36
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie materiałów promujących projekt pn. „Zdobyte doświadczenie – szansą na
zatrudnienie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020.
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie,
dostawę i montaż 7 (siedmiu) naściennych, jednostronnych plakatów oraz na zaprojektowanie,
wykonanie i dostawę 500 (pięciuset) sztuk naklejek samoprzylepnych.
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 7 (siedmiu) naściennych, jednostronnych plakatów
oraz zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 500 (pięciuset) sztuk naklejek samoprzylepnych
zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w
zakresie informacji i promocji (udostępnionym przez Zamawiającego), przesłanymi przez
Zamawiającego materiałami oraz zgodnie z wytycznymi.
• Wytyczne dotyczące plakatów:
- ilość: 7 sztuk (siedem),
- wymiary: 297 mm wys. X 420 cm szer.,
- materiał: spienione PCV 3 - 5 mm,
- pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych,
- trwałość oraz odporność na uszkodzenia,
- trwały montaż (do uzgodnienia z Zarządcą Obiektu),
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- czytelność i przejrzystość grafiki/czcionki,
- gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych,
- montaż plakatów należy wykonać zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego w:
Zespole Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie, Zespole Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie, Zespole Szkół
Nr 3 w Dzierżoniowie, Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie,
w Zespole Szkół w Pieszycach, Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie oraz
w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska.
• Wytyczne dotyczące naklejek samoprzylepnych:
- ilość: 500 sztuk (pięćset),
- wymiary: 10 cm szer. X 3 cm wys.,
- materiał: etykiety samoprzylepne,
- czytelność/przejrzystość czcionki,
- pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych,
- gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych,
- informacje jakie należy umieścić na etykietach przesłane zostaną Wykonawcy przez
Zamawiającego, po podpisaniu umowy na wykonanie niniejszego przedmiotu
zamówienia.
Projekty wszystkich materiałów promocyjnych należy przesłać do Zamawiającego w celu ich
akceptacji przed przystąpieniem do prac wykonawczych.
3. Termin realizacji zamówienia:
Dostarczenie do siedziby Zamawiającego, etykiet samoprzylepnych oraz dostawa i montaż plakatów
we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w terminie: do 14 października 2019 r.
4. Kryteria i sposób oceny ofert:
Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)
5. Termin i sposób składania ofert:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać
na w/w adres w terminie do 02.10.2019 r. do godz. 11:00. O terminie wpływu decyduje
moment wpływu oferty udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika
Zamawiającego.
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
•
•
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nazwa oraz adres Oferenta,
dopisek: Oferta – wykonanie materiałów informacyjno -promocyjnych dla projektu pn.
„Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie”. Oferta powinna zwierać cenę netto,
wartość podatku VAT, cenę brutto, w tym montaż i dostawę za wykonanie całego
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zamówienia.
6. Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, (ul. Rynek 36,
58-200 Dzierżoniów) w dniu 2 października 2019 r. o godz. 11:15.
7. Dopuszczalność zmian w umowie:
Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron,
dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia
obiektywnych przesłanek niezależnych od Wykonawcy.
8. Inne informacje:
„Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji”, stanowi załącznik do ogłoszenia.
9. Umowa:
Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.
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