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Krotoszyce, 11.12.2014r.   
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000  
rodzaj zamówienia – usługa   
 

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

 
I.  Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Gmina Krotoszyce  

Ul. Piastowska 46 

59-223 Krotoszyce 

NIP: 691-10-74-207 

Tel. 76 8878421, fax 76 8878370 

e-mail: ug@krotoszyce.pl 

 

II.  Tytuł realizowanego projektu: 

Projekt pt. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krotoszycach przy ulicy 

Piastowskiej 41, na działce nr 748 obręb Krotoszyce, gmina Krotoszyce” realizowanego  

w ramach Priorytetu:  5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 

(Energetyka), Działanie: 5.4 Zwiększenie efektywności energetyczne Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 
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III.  Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest umieszczenie 1 ogłoszenia dot. realizacji projektu w prasie  

o zasięgu minimum lokalnym, tj. powiatu legnickiego. 

 

Wymagania w stosunku do ogłoszenia: 

- pełny kolor, 

- logotypy, 

- wymiary nie mniejsze niż 7x12 cm i nie większe niż 20x25 cm, 

- treść ogłoszenia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

 

Ogłoszenie musi obligatoryjnie zawierać następujące treści i logotypy graficzne: 

●  logo Unii Europejskiej spełniające normy określone w zał. I do Rozporządzenia Komisji 

Europejskiej nr 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 

●  logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego 

●  herb (logotyp) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

 przy czym w/w logotypy graficzne są dostępne na stronie internetowej RPO WO pod adresem: 

www.rpo.dolnyslask.pl, w zakładce dla składających wniosek, wykonanie tablicy po jej 

merytorycznym zaakceptowaniu przez Zamawiającego,  

• Wymagania w zakresie oznakowania: tekst, aktualne znaki graficzne, tj. logo Programu 

regionalnego, Narodowej Strategii Spójności, flaga Unii Europejskiej, herb województwa 

Dolnośląskiego, (dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl),  

 

IV.  Opis sposobu obliczania ceny: 
 

1. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w związku z realizacją 
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zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny całkowitej netto i brutto zamówienia  

z wyodrębnionym podatkiem VAT, wyrażonej cyfrowo i słownie.  

 
V. Termin realizacji zamówienia: 

 
Termin publikacji do dnia 10.01.2015r.  

  
VI.   Rodzaje kryteriów i opis kryteriów wyboru najkorzy stniejszej oferty: 

 
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest kryterium ceny – 100 %.  
 

 
VII.  Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

 
Oferty na załączonym formularzu należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu 

Gminy Krotoszyce, ul. Piastowska 46 59-223 Krotoszyce, sekretariat pok. 14 lub przesłać 

faksem na nr 76 88 78 370 lub przesłać na adres e-mail: ug@krotoszyce.pl w terminie do dnia 

18.12.2014r. do godz. 10.00 

  
VIII.  Osoba uprawniona do kontaktów: 

 
Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie z Wykonawcami jest Anna Rabska, tel. 76 8878421 

wew.13, e-mail: sekretarz@krotoszyce.pl  

 

 

Beata Castañeda Trujillo 

               ( - ) 

Wójt Gminy Krotoszyce 

 

    Podpis Zamawiającego 
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Załącznik nr 1 
 

 
 

Formularz ofertowy na ogłoszenie prasowe 
 
 
 
…………………………………………   ………………………….…………….. 
    (Nazwa i adres Wykonawcy)            (miejscowość, data) 
   
 
 
Telefon: .…………………………                                  Fax: ..…………………………………. 
 
 

Składając niniejszą ofertę na opracowanie, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej oświadczamy jednocześnie, że: 

Zamówienie zrealizujemy za niżej wymienioną cenę: 

 

cena netto …………… zł (słownie: ……….………………………………………….zł) 

podatek VAT ……… zł (słownie: ………………..………………………….. zł) 

cena brutto ................ zł (słownie: ………………………………………………….zł) 

 

 

1. Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia  i nie ulegnie zmianie  

w trakcie realizacji zamówienia. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy uwag. 

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w zamówieniu, 

 
 
 

………………………………… 
Podpis Wykonawcy 
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Złącznik nr 2 
 
 
 

Treść ogłoszenia prasowego  
 
 

Logotypy w wersji kolorowej 
 
 

hasło promocyjne : Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska 
 
 
 

Gmina Krotoszyce realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krotoszycach 
przy ul. Piastowskiej 41 na działce nr 748 obręb Krotoszyce,  gmina Krotoszyce”. Wartość 
całkowita projektu wynosi 2.175.303,77 złotych, w tym wysokość środków z EFRR w kwocie 
1.814.616,22 złote. Prace prowadzone będą w okresie wrzesień 2014 – styczeń 2015 roku, a ich 
zakres obejmuje min.: wymianę stolarki okiennej, ocieplenie ścian oraz wymianę instalacji 
grzewczej.    
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013. 


