Giżycko, dn. 13.01.2022
Nr sprawy: PZOSiPO.0611.2.1.39.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach realizacji projektu „Sport dla
wszystkich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020
nazwa zamówienia
1. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000
zł. Nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie bez
podania przyczyn.
3. Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy.

KOD CPV:
39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

I. Zamawiający
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
ul. Smętka 7 , 11-500 Giżycko, Tel./fax 87 428 45 65
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej, jednostronnej
w kolorze, zewnętrznej (odpornej na działania atmosferyczne)- zgodnie z załączonym do
zapytania projektem tablicy.
Tablica pamiątkowa powinna zawierać:
- nazwę i logo Beneficjentów: Powiat Giżycki; Alytaus miesto savivaldybe
- numer i tytuł projektu: LT-PL-5R-380 „Sport dla wszystkich”
- cel projektu: Wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy miastem Alytus
i Powiatem Giżyckim poprzez modernizację infrastruktury sportowej i wspólne działania
ukierunkowane na integrację społeczną i promocję zdrowia.
- zestaw logo – Interreg Lietuva-Polska, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
flaga UE
- wielkość tablicy pamiątkowej: 800 mmx500 mm
- napisy na tablicy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały,
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- kolor tablicy biały,
- wykonana z trwałego materiału dibond,
- wysokość ekranu nad gruntem minimum - 150 cm,
- zaprojektowana tablica musi być zgodna z wytycznymi zawartymi w dokumencie:
Brand book of the Interreg V-ALithuania – Poland cooperation programme
- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
- projekt tablicy przed wykonaniem podlegał będzie akceptacji przez przedstawiciela
Zamawiającego
- Wykonawca zobowiązuje się udzielić co najmniej 12 miesięcy gwarancji,
- zamówienie obejmuje wykonanie i montaż do podłoża 1 tablicy przy boisku Zespołu
Szkół Zawodowych w Giżycku, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
III. Termin realizacji zamówienia
do 25.02.2022
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu.
V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
a) Cena –100 % ( 100 pkt)
2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
Liczba punktów w zakresie ceny=

Cena oferty z najniższą zaoferowaną ceną brutto
--------------------------------------------------------- X 100 pkt
Cena badanej oferty brutto

3. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający może
wezwać wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
VI. Sposób obliczenia ceny
1. Wykonawca w formularzu oferty poda cenę brutto za całość przedmiotu
zmówienia.
2. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z obowiązującą ustawą
o podatku od towarów i usług.
3. Prawidłowe ustalenie podatku Vat należy do obowiązków Wykonawcy.
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VII. Miejsce i termin składania ofert
W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia ofertę (na załączonym druku) należy
złożyć w terminie do dnia 19.01.2022r. do godz. 12.00 w formie:
- e-mail na adres e.borowiak@gizycko.starostwo.gov.pl
VIII: Sposób badania i oceny ofert:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego.
Niezłożenie wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który:
1) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego;
2) przedstawi nieprawdziwe informacje;
3) nie zawrze w formularzu oferty lub nie załączy informacji opisujących oferowany
przedmiotu zamówienia;
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawić w treści oferty:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w Zapytaniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
IX. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert oraz do
wprowadzania zmian w niniejszym zapytaniu.
2. Wykonawca oświadczy, w formularzu oferty, że nie podlega wykluczeniu z
powodu otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
3. Zamawiający informuje, że Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z
tytułu zakończenia postępowania przez Zamawiającego na każdym etapie i bez
podania przyczyn.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie,
wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień, uzupełnień dokumentów itp.
(dopuszczona jest korespondencja elektroniczna).
5. W przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się na wybór Wykonawcy i realizację
zamówienia zostanie zawarta umowa pisemna na wykonanie zadania/zadań.
6. Osoba do kontaktu:
Emilia Borowiak
87 428 45 65
e-mail e.borowiak@gizycko.starostwo.gov.pl
7. Do niniejszego zapytania zastosowanie mają zapisy Regulaminu Udzielania
Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000zł., o której
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych („pzp”).
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IX. Informacje Zamawiającego dotyczące danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół
Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko tel.
87 428 45 65
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zespole Obsługi
Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko jest Pani,
Pani Pani Izabela Kraśniewska, kontakt:
adres e-mail,
ikrasniewska.oda@wp.pl, tel: 600993102
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami
archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym,
minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa
powyżej.
W
szczególnych
sytuacjach
Administrator
może
przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom upoważnionym na
podstawie odrębnych przepisów do wglądu w dokumentację lub kontroli
dokumentacji związanej z realizacją zadań publicznych.
6. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich
danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania.
7. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść
skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji
celu określonego w pkt 3.
9. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu profilowaniu.
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Załączniki
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
2. Brand book of the Interreg V-A Lithuania – Poland cooperation programme
3. Projekt tablicy.
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