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Zapytanie ofertowe 
 
 
 
1. Dane Zamawiającego: 

Nazwa Zamawiającego Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. 

Adres siedziby 34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2, Polska 

NIP 7352858323 

Osoba do kontaktu Agnieszka Pyzowska,  

Nr telefonu +48 607-485-222 

Adres e-mail info@euwt-tatry.eu lub promocja@euwt-tatry.eu  

 

 

2. Dane dotyczące zamówienia: 

Rodzaj zamówienia (typ 
usługi) 

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablic i tabliczek 
informacyjnych  

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa: 

1) tablic informacyjnych wolnostojących wraz ze słupkiem mocującym 
przeznaczonym do umieszczenia w gruncie 

2) tabliczek informacyjnych 

dla projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr 
– etap II”.  

Szczegółowe parametry i specyfikacja techniczna tablic i tabliczek 
opisana została w załączniku nr 1. 

Termin realizacji 
zamówienia 

3 tygodnie od dnia podpisania umowy  

Termin i sposób składania 
ofert 

do dnia 12.06.2017 

 pocztą elektroniczną na adres: info@euwt-tatry.eu lub 
promocja@euwt-tatry.eu  

 pocztą/osobiście na adres: EUWT TATRY, 34-400 Nowy Targ, ul. 
Sobieskiego 2 

Termin związania ofertą 30 dni 
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3. Kryteria oceny ofert:  

Liczba punktów, 
którą można zdobyć 
za kryterium cena 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena 

100 Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. max 
gdzie: 
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert 
Cc – cena brutto oferty badanej 
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena 
 

 
 
4. Informacje dodatkowe: 

Wytyczne do 
przygotowania 
oferty 

1. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zawierać 
wszystkie koszty: projekt graficzny, wykonanie tablic i tabliczek po ich 
formalnej akceptacji przez zamawiającego,  transport do siedziby EUWT 
TATRY w Nowym Targu (ul. Sobieskiego 2) i inne niezbędne. 

2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  

3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko 
jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

4. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej 
rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.  

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę.  

6. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 

7. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej na formularzu 
stanowiącym załącznik nr 2. 

Informacja 
dotycząca 
powiązań 
kapitałowych  
lub osobowych 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez 
Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim 
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o 
których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.   
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Informacja 
dotycząca zmiany 
umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie, takich jak np. zmiana 
terminu realizacji przedmiotu zamówienia na wniosek zamawiającego lub 
wykonawcy, jeśli wystąpią obiektywne, niezależne od wykonawcy i 
zamawiającego przeszkody uniemożliwiające wykonanie zamówienia w 
pierwotnie ustalonym terminie. Zmiana taka musi zostać wprowadzona do 
umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana taka nie może 
powodować zmiany wartości zamówienia.  

Informacja 
dotycząca 
finansowania 
przedmiotu 
zamówienia 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu flagowego pt. Historyczno-
kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II, współfinansowanego przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


