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ZAPROSZENIE
DO ZIO'ENTA OFERW CENOWEJW PROWADZONYMZGODNTEZ ZASADA
POSTEPOWANIUNAI
KONKURENCYJNOSCI

,,wykonaniejedndi@o oznakowania3 urzqd6wgmin w woiew6dzhvie
Swiqtokrzyskimw zwiezkuz realizacjqproieKu pn. LIDERw samoJzqdzie
w ramachPoddzialania5.2'1 ProgramuOperacyjnegoKapitalLudzki"
I. I{AZWA I ADRESZAMAWIA}ACEGO

sp. z o.o.
AkademiaPrzedsiebiorczosci
2, 27-200Starachowice
ul.Zgodna
zamawiajqcy:

Godzinypracy: od poniedzialkudo piqtku
w godzinachod 8:00 do 16:00
tel.4U24292 60,fax.4U27s1905,
www.aD,oro.ol
stronainternetowa:
e-mail:

MajAc na wzgledzie postanowieniai obowiqzki wynikajqce ze stosowania zasady
konkurencyjnogcizapraszamy
do zloieniaofertycenoweizgodniez zaproszeniem.
II. OPIS PRZEDUIOTUZAU6WIE IA
jest projekt,wykonaniei monta: jednolitegooznakowania
3 uzed6w gmrn
1. Przedmiotem
zam6wienia
Programu
Operaclinego
projektu,,LIDER
ramachPoddzialania
5.2.1
w samorzEdzie"w
w zwiEzku
z realizacjE
Kapital Ludzki. Zakes Eeczowy Swiadczeniaus.lugi zostal okr€3lony w szczegolowejcha€Kerystyce
przedmiotu
czqsazaproszenia.
ld6restanowiaintegralnq
zam6wienia
orazwzorzeumo]^,y,
jestoznaconykodemcPV- 39294100-0
2. Przedmiot
zam6wienia
na poszczeg6lne
zadania:
dopuszcza
skladanie
ofertczqaciowych
3. zamawiajqcy
GT4INY
OZNAKOWANIA
URZEDU
WYKONANIE
I I4ONTAz
IEDNOLITEGO
ZADANIE1 - OPMCOWANIE,
79A,
26-120
BUZYN
BUZ\N, UL.KOSCIUSZKI
URZEDU
GIVINY
OZNAKOWANIA
WYKONANIE
I IIONTM]EDNOLJTEGO
ZADAI{IE 2 - OPMCOWANIE.
2A,26-115
SKARZYSKo
KoSclFLNt
KoSCIELNE,
uL.
KoscFrNA
sKAR?sKo
UMEDUGI4INY
I T4ONTM
JEDNOLITEGO
OZNAKOWANIA
ZADANIE3 - OPMCOWANIE,
WYKONANIE
24.27-425WASNIOW
WASNIOW,
UL.RYNEK
KazdyWykonawcamoie z+airyi oferty na dowolna ilo66zadai. Realizacjazadai bqdzie odbywai siq w tym

Projekt "LIDERw samor?adzie"
@liloMny Ai podn#re unowy o dotnatowlnt
: Mh&6een
A.ln i d€rji i fr'f'r4qlL
ftdg
*pan,s.d Wspdlp€.yz Jedio{r.afrrsamorrdtr
plrni*yd
rer,td dn.so,
.dle lnstytuqi Po.r.dirae.al
t sbpdrada Dzar,n,' 5.: p'og€h! optd.yjtuso
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Spoleczn€go
Funduszu
w ramachEuropejskiego
ze Srodk6w
UniiEuropejskiei
Projektwspdlfinansowany
nr 6/52.UPOKU2012lzK
Postepowanie
OFERfi
III. WYMOGI FOR ALI{E I SPOSOBPRZYGOTOWYWAT{IA
1. O ldzielerie zam6wieniamoge ubiegat siQof€renci,kt6rzy zloi?:
nr 3 do
w zalEczniku
na zasadach
okrealonych
z Zamawiajacym
o braku powiazania
- o6wiadczenie
zaProszenia.
niniejszego
wykaz wykonanych uslug w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postQpowanE
jest kr6tszy- w tym okesie,
dzialalno6ci
o udzieleniezam6wienia,a jeteli okes prowadzenia
przedmiot
z podaniem
zam6wienia,
odpowiadajEcych
swoimrodzajemi wartoiciqustugomstanowiEcym
potwierdzajEcych.
ze
przedmiotu,
zalqczenia
dokument6w
i
odbiorc6w.
oraz
dat
wykonania
ich wartdci,
uzna,je2eliWykonawca
warunkuZalnawiajecy
- za spelnienie
uguqi te zostalywykonanenale2ycie
urzqdu,instytucji
i wykonania
oznakowania
wykaze,Ze wykonaljednEuslugqw zakresieopracowania
gabloty/
zl.
minimum
10
000,00
o wartoaci
szyldyreklamowe,
/tablice,tabliczki,
2. spos6b sporzqdzenia oferty i okoliczno5ci powodujace wykluczenie ofer€nta:
niniejszego
zaproszenia
zgodniez wymogami
a) OfertqnaleiyspotzEdzia
b) Do oferty naleiy dolqczyawszystkredokumentywymaganew pkt III.4 niniejszegozaproszenia
przezumocowanych
muszabyaspisanew jezykupolskimorazpodpisane
c) Ofertai wszystkiezalqczniki
pft edstawicjelioferenta.
d) Oferta cenowa moze zawieraatylko jednE c€nq netto oraz wynikajqcQz niej cenq brutto, wyra2onE
w PLN, obejmujEcqwszystkiekoszty zwiqzanez realizacjqprzedmiotuzam6wienia,o kt6rym mowa
w pkt.II. 1,
skutkujejej odrzuceniem.
e) Zloienie oferty w sposobniezgodnyz po\ayiszymiv\,ymogami
potwierdzajEcych
udzialu w postqpowaniu,o kt6rych
spelnienie
warunk6w
Nie
zlozenie
dokument6w
0
siQ o udzieleniezam6wienia
WykonawcyubiegajEcego
mowa w pkt. I[.1 skutkujewykluczeniem
postqpowania.
z dalszego
je2elijest powiqzanyz zamawiajEcym
osobowolub
g) Oferent2ostaniewykluczonyz postQpowania,
miqdzy
kapitaficwo.Ptzezpowiqzaniakapitalowelub osobowerozumiesiQ wzajemnepowiEzania
polegajqce
na:
w szczeg6lnoki
ZamawiajAcym
a WykonawcA,
.
sp6lkicywilnejlub spolkiosobowej;
ucestniczeniu
w sp6lce,jako wsp6lnik
.
posiadaniu
co najmniej10 o/oudzial6wlubakcji;
pelnomocnika;
prokurenta,
pelnieniufunkcjiczlonka
.
organunadzorczego zarzEdzajEcego.
powinowactwa
pokrewieistwa
w linij
lub
. pozostawaniuw zwiEzkumal2eiskim, w stosunku
'ub
prostej, pokrewieistwalub powinowactwaw linii bocznejdo drugiegostopnia lub w stosunku
przysposobienia,
opiekilub kurateli.
W celu wykazaniabraku podstawdo tvykl{lczeniaw Ww zakesie Wykonawcasldadaoswiadeenie zgodne
nr 3 do zaprosTenia.
z wzorcmokreilonymw TalEEniku
3. Termin zwiqzaniaoferta uplywa po 30 dniachod termin! skladaniaofert.
4. Zawarto66 oferty:
dokumentyi o3wiadczenia:
WykonawcaskladajqcyofeRepowinienzalqczyinastQpuiace
przezosobyupowa2nione
zam6wienia
- zgodniez zalAcnikiemnr 1.
opisprzedmiotu
a) Podpisany
dla kaidegozadania.
nr 2) - oddzielnie
b) OfertqcenowE(zalacznik
c) Dokumenty,
o k6rych mowaw pkt.lll.1., tj.:
zgodnie
- o6wiadcenie o braku powiqza6kapitatowychiosobowych z ZamawiajQcym,
z zalEcznikiem
nr 3;
nr4.
usll4, zgodniez zalacznikiem
- wykazwykonanych
d) Akualny odpis z wla3ciwegorejestrualbo za5wiadqenieo wpisie do ewidencjidzialalnosci
do ewidencji
jezeli odrebnepftepisywymagajawpisu do rejestrulub zgl'oszenia
gospodarczej,
gospoda.aej.
dzialalno6.j
5. Oferta c€nowa musi uwzglQdniadwszystkie koszty zwiqzanez realizaciqpEedmiotu 2am6wienia,
6. projekt umowy nie podlega negociacji, zloienie oferty iest l6wnoznaczne z akccptaqia
postanowiei umowy.
7. wykonawca, kt6rego oferta zostanie uznana za naikorzystniejszq w dniu podpisania
plzedloi
kalkulacjq cen jednostkowych oferowanego przedmiotu zam6wienia, zgodnie
z charakterystykAstanowiqcQzalqczniknr 1do zaprcszenia'
8. Kryteria oceny oferty:
przy wyboze i ocenieofert stosujektyterium- 100o/o
cena.
ZamawiajQcy

w samo.zQdzie"
Projekt "LIDER
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Funduszu
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Postepowanie
9. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiaiqcy moie iedat udzielenia przez ofelent6w
wyja6niei dotyczQcych tregci zloionych pEez nich ofeft.
10. Oferty nal€iy skladat na formularzu oferty c€nowej, kt6ra stanowi zalecznik nr 2 do
zapnosz€niaw nieprzekraczalnymteminie do dnia 19.03 2013 r. do godziny 1o.o0 w siedzibie
Akidemii Przedsiebiorczo6cisp. 2 o.o., ul, zgoilna 2,27-200 Starachowice _ Biuro Prcjektu
,,LIDERw samorzqdzie",pok6i nr 6,
11. Otwarcie ofert nastqpi dnia 19.03.2013 r. o godzinie 10.15 w Biurze Prciektu.LIDER
samorzqdzie"w Starachowicach,ul. Zgodna2 pok6i nr 6.
kopercie
z opisem:
w zamknietej
12. Ofertawinnabyazto2ona

.Wykonaniejednolitegooznakowania3 urzqd6wgmin w woiew6dztwieSwiQtokrzyskim
w zwiazkuz realizacjEproiektupn. LIDERw samoaadzie
KapitalLudzki"
5.2.1ProgramuOperacyinego
w ramachPoddzialania
PostQpowanienr 6/ 5.2'Ll PO KLI2OL2IZK
t{ie otwiera6 p.zed 19.03.2013godz 10.15

Oferty, kt6re wplynEpo tym terminie nie bqdqrozpatr)'wanei zostanQzwr6conebezotwierania
www.aD.oro
ol, w zakladce
ZamawiajEcego
Zaproszenie
znajdujesiq na stronieinternetowej
13. Przedmiotowe
jest zapoznat
przed
zobowiqzany
zio2eniem
oferty
projektu
Wykonawca
w
samozqdzie".
dotyczEcej
,,UDER
informaqami
tan zamies2czonymi,
siez wszelkimi
w siedzibieZamawiajacego
- TablicaOgloszeioraz
zostalozamieszczone
o zam6wieniu
14, Ogloszenie
r. do dnia19.032013r'
ZmawiajQcego
od dnia 04.03.2013
stronieinternetowej
siez Wykonawcamisq:
kontakowania
15. Osobami
wyznaczonymi
do bezpo6redniego
- SylwiaPawios tel. 41 242 92 60; e-mail:gtlwia.p4{LaE@app4.pl
tel. 41 24292 60; e-mail:marek.stanecki(dap.oro.ol
- l4arekStanecki

IV, ZALACZNIKI:
nr 1
1. ZalEcznik
2. Tnla(znikrtr2
3. zlqczniknr 3
4.
5.

ZalAq.nikfi4
ZalAanik nr 5

Szczeg&owacharakterystykaplzedmiotuzam6wienia
Ofurtacenowa
Wykonawcy
o6wiadczenie
Wykazwykonanych
ugug

(hl"Y/Atox(r
i podpjsZamawiajAcego)

m
w samorzqdzie'
Projekt"UDER

rc.iainy
i. p.dnaqr umow o d.ii,nss3nG
.r.r./z4r '
zwartej, M nisk'tueh addiih"a4
s.holrrdu
Depadtud wsp6lprfty u hdionbni
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