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ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY
I.1 Nazwa i adres: Geopark Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 530 042
838, e-mail: ogrod.botaniczny@geopark-kielce.pl
I.2 Rodzaj Zamawiającego: administracja publiczna
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1. Geopark Kielce zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż tablicy
informacyjnej na terenie Ogrodu Botanicznego w Kielcach w związku z realizacją projektu pn:
„ROZBUDOWA OGRODU BOTANICZNEGO W OPARCIU O ENDOGENICZNE ZASOBY
DZIEDZICTWA NATURALNEGO” (nr wniosku o dofinansowanie: RPSW.07.02.00-26-0004/16).
II.2. Minimalne wymagania względem przedmiotu zamówienia:
1. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Tablica informacyjna z dostawą i montażem – szt. 1

Tablica informacyjna wolnostojąca o wymiarach: 80 cm wysokość x 120 cm szerokość
wykonana z materiału trwałego, odpornego na warunki atmosferyczne
zabezpieczona laminatem UV, osadzona (minimum 2,2 m nad ziemią) w ramie
metalowej na stelażu wykonanym z dwóch rur stalowych ocynkowanych o średnicy 2
cale, z trwałym montażem w podłożu (betonowe fundamenty na głębokości 50 – 70
cm), w wymaganej kolorystyce zgodnie z przykładowym Rysunkiem nr 1
zawierającym wzór tablicy informacyjnej, zawierająca informacje wskazane poniżej.

Rysunek nr 1 – wzór tablicy informacyjnej:
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Tablica informacyjna musi zawierać następujące informacje:
• Tytuł projektu tj.: ,,ROZBUDOWA OGRODU BOTANICZNEGO W OPARCIU O
ENDOGENICZNE ZASOBY DZIEDZICTWA NATURALNEGO”
• Beneficjent: tj. Gmina Kielce
• Cel projektu tj.: Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu
poprzez rozwój potencjału endogenicznego regionu, w tym Miasta Kielce poprzez
realizację działań związanych z tworzeniem infrastruktury o charakterze
turystycznym w oparciu o bogactwo geologiczne i ślady historycznego górnictwa
kruszcowego Kielc, a także poprzez wyeksponowanie w jednym miejscu na terenie
Ogrodu niezwykłych walorów różnorodności biologicznej regionalnych zasobów
przyrody.
• Zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb Województwa Świętokrzyskiego
• Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.
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Układ tablicy informacyjnej musi zawierać wszystkie wymagane elementy zgodnie z
powyższym wzorem przy zachowaniu wymogów zawartych w Księdze Identyfikacji
wizualnej oraz Karcie Wizualizacji RPOWŚ 2014-2020 (od 1 stycznia 2018 r.). Napisy na
tablicy informacyjnej powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały. Znaki
graficzne w wersji kolorowej oraz Księga Identyfikacji i Karta Wizualizacji dostępne są na
stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasadypromocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektowwersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/
2. Wymagany okres gwarancji: Wykonawca udzieli gwarancji na tablicę informacyjną na okres
18 miesięcy.
3.

Termin wykonania zamówienia: do 22.06.2018 r.

4. Miejsce wykonania zamówienia: montaż na terenie wskazanym przez Zamawiającego (teren
Ogrodu Botanicznego przy ul. Jagiellońskiej 78 w Kielcach).
III. KRYTERIA OCENY OFERT
Główne kryterium stanowi najniższa cena.
IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą: 30 dni
V. TERMIN NADSYŁANIA OFERT
Oferty zawierające specyfikację przedmiotu zamówienia wraz z ceną netto i brutto należy przesyłać
w formie elektronicznej na adres mailowy: ogrod.botaniczny@geopark-kielce.pl w terminie do
14.06.2018 r. do godz. 09.00. Oferty przysłane po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Agnieszka Walkowicz-Wesołowska
Inspektor ds. administracyjnych
Geopark Kielce – Ogród Botaniczny
ul. Jagiellońska 78, 25-734 Kielce
530 042 838,
ogrod.botaniczny@geopark-kielce.pl
www.geopark-kielce.pl
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