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    Zapytanie ofertowe

          na wykonanie i dostaw  tablicy pami tkowej w ramach promocji projektu :
„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej”

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówie  Publicznych (tekst
jednolity - Dz.U. z 2007r.Nr 223 poz.1655 z pó n. zm).

Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  2007- 2013. Informacje ród owe na temat Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego  2007-2013 znajduj  si  na stronie www.lrpo.lubuskie.pl

Zamawiaj cy:

Gmina I owa
ul. eromskiego 27
68-120 I owa
www.ilowa.pl
e-mail : ilowa@ilowa.pl
tel. 68 368 14 00

1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

1. Oferta ma by  sporz dzona w j zyku polskim  i podpisana przez osoby uprawnione do
wyst powania w imieniu Wykonawcy  oraz  opatrzona piecz ci .

2. Ka dy oferent przed y tylko jedn  ofert . Oferta wykonawcy, który przed y
wi cej ni  jedn  ofert , zostanie odrzucona.

3. Ofert  nale y dostarczy  do dnia 01 kwietnia 2010 r., do godziny 15:00, na  adres:
Urz d Miejski w I owej
ul. eromskiego 27
68-120 I owa

4.  Ceny podane w ofercie maj  by  wyra one cyfrowo i s ownie.

 2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa  tablicy pami tkowej w ramach promocji
projektu  pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej”
dofinansowanego w ramach IV Priorytetu LRPO , dzia anie 4.2.   „ Rozwój i modernizacja
infrastruktury edukacyjnej” , poddzia anie 4.2.2  „Rozwój i modernizacja lokalnej
infrastruktury edukacyjnej.

http://www.lrpo.lubuskie.pl
http://www.ilowa.pl
mailto:ilowa@ilowa.pl
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Zamówienie dotyczy wykonania:

1. tablicy pami tkowej (wymiary 90 x70 cm) i jej dostaw  do siedziby
Zamawiaj cego.

2. przy realizacji zamówienia wykonawca zobowi zany jest kierowa   si
Rozporz dzeniem Rady (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiaj cego
szczegó owe zasady wykonania rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiaj cego przepisy ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu Spójno ci oraz
rozporz dzeniem (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wytycznymi Instytucji
Zarz dzaj cej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013 dla
beneficjentów w zakresie promocji i informacji.
Tablica b dzie zawiera a tre  informuj  o udziale Unii Europejskiej w
finansowaniu projektu pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i
Gimnazjum w I owej”.  Tre  tablicy zostanie przekazana Projektantowi po wybraniu
oferty najkorzystniejszej cenowo.

3.   Wymagany termin realizacji umowy: do 08  kwietnia 2010 r.,

      4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiaj cy b dzie kierowa  si
kryterium:
Cena – 100 %

5. Wykonawca sk adaj c ofert , sk ada Formularz ofertowy wed ug za czonego
wzoru (za cznik nr 1)

6.   Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami s :
Jan Woronik j.woronik@ilowa.pl  tel. 68 368 14 00

Burmistrz I owej
Adam Gliniak

mailto:j.woronik@ilowa.pl
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Za cznik nr 1

do zapytania ofertowego

................................., dnia ............................

...................................................

…………..……….……………

…………….……..……………

…………….…………………..
Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Przedk adany przez wykonawc  zamawiaj cemu – Gminie I owa
Odpowiadaj c na zapytanie ofertowe na wykonanie i dostaw   tablicy pami tkowej w ramach
promocji projektu pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w

owej dofinansowanego w 50 % ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego  w ramach LRPO 2007-2013, przyznanych w ramach IV Priorytetu LRPO ,
dzia anie 4.2. „ Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej” , poddzia anie 4.2.2
„Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej.
      1.    Oferujemy wykonanie us ugi obj tej zapytaniem za cen :

Cena netto: .....................................................
ownie: ………………............................................................................................

Cena brutto: ...................................................
ownie: ..................................................................................................................

W podanej wy ej cenie uwzgl dnione zosta y wszystkie koszty wykonania przedmiotu
zamówienia.
       2.    O wiadczamy, e zapoznali my si  z tre ci  zapytania ofertowego i nie wnosimy do
niego zastrze  oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

                                                                     ………………………………………
                                                                                                      podpis i piecz tka
                                                                             upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy


