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SE.042.1.2019 

     Krotoszyce, 22.10.2019 r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Beneficjent: 
Gmina Krotoszyce, siedziba: ul. Piastowska 46,59-223 Krotoszyce,  

NIP: 691-10-74-207 
 

2. Tytuł projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020  RPO WD: 

 
Priorytet 2 Technologie informacyjno - komunikacyjne 
Działanie 2.1  E-usługi publiczne  
Poddziałanie 1-2.1.1 – E-usługi horyzont 
 
Tytuł zadania:  

Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy 
Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”  

 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: 
1) przygotowanie 1 tablicy informacyjnej o realizowanym projekcie. 
 a). Wymagania w stosunku do tablicy informacyjnej: jednostronna, wykonana z trwałego materiału  

w sposób estetyczny, wymiary 25 cm wys. x 30 cm szer.  
Tablica powinna zawierać następujące elementy: 
••••    niezbędne zestawienie znaków graficznych (logo Narodowej Strategii Spójności, herb oraz logotyp Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, logo Unii Europejskiej) przy czym logotypy graficzne są 
dostępne na stronie internetowej RPO WD pod adresem: 
http://dolnyslask.pl/default.aspx?docId=3819&mId1=3580 

••••    nazwę inwestycji 
••••    hasło promujące Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 
••••    informacje o całkowitej wartości projektu 
••••    nazwę Beneficjenta 
••••    informację o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR 
 
wzór tablicy informacyjnej  
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Zakres zamówienia obejmuje: 

••••    zaprojektowanie tablicy wg zaleceń – zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WD w zakresie 
wypełniania obowiązków informacyjno – promocyjnych 

••••    wykonanie zaprojektowanej tablicy – po formalnej akceptacji przez zamawiającego oraz jej dostawa do 
siedziby zamawiającego  

 
4. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia: w ciągu 30 dni od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 
 

5. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert:  

Cena – 100% 

Do realizacji niniejszego zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoży ofertę z najniższą ceną spośród 
ważnych ofert. 

 
6. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Ofertę – zgodnie załączonym wzorem  należy składać w terminie do dnia 31.10.2019 r. Godz.: 10:00 w siedzibie 
Zamawiającego, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce – sekretariat lub za pośrednictwem faksu /76/ 8878370, 
poczty elektronicznej e-mail: ug@krotoszyce.pl. 

 

 
         Wójt  
         Gminy Krotoszyce  
          
         Wojciech Woźniak     

. 


