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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

I. ZAMAWIAJĄCY 

I.1 Zamawiający:  Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25 

I.2 Odbiorca faktury: Geopark Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce 

I.3 Rodzaj Zamawiającego: administracja samorządowa 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II. 1. Geopark Kielce zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż 5 

sztuk tablic pamiątkowych związanych z promocją projektu pn. „ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY 

EDUKACYJNEJ NA TERENACH PRZYRODNICZO CENNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GEOPARK 

KIELCE” (nr wniosku o dofinansowanie: RPSW.06.03.00-26-0006/16). 

II.2. Zakres i specyfikacja przedmiotu zamówienia:  

1. Zakres zamówienia obejmuje:  

 

1) Projekt graficzny tablicy pamiątkowej na podstawie wytycznych określonych  

w ogłoszeniu Zamawiającego, 

2) Wykonanie i dostawa 1 sztuki tablicy pamiątkowej wraz z montażem do podłoża 

betonowego w budynku Centrum Geoedukacji, w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, 

3) Wykonanie i dostawa 1 sztuki tablicy pamiątkowej, wraz z montażem do istniejącej 

konstrukcji betonowej eksponowanej w terenie otwartym, w obrębie rezerwatu 

Wietrznia, 

4) Wykonanie i dostawa 3 sztuk tablic pamiątkowych wraz z montażem do bloków skalnych, 

oraz transport ww. bloków z Ośrodka Pracy Twórczej Wietrznia w Kielcach  

i posadowienie ich na terenie Parku Kadzielnia (2 bloki skalne) i Geologicznego Ogrodu 

Doświadczeń w rezerwacie Wietrznia (1 blok), 

5) Specyfikacja tablic: minimalne wymiary każdej z tablic A3 (420 mm x 297 mm);  

tablice wykonane z aluminiowej płyty kompozytowej z wypełnieniem polietylenowym,  

z obustronną folią ochronną; nadruk bezpośredni UV; materiał i wykonanie gwarantujące 

minimum 5-letni okres trwałości i odporność na warunki atmosferyczne; nadruk ze 

znakami w wymaganej kolorystyce zgodnej z Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia – Wzór 

tablicy pamiątkowej  

III. KRYTERIA OCENY OFERT - Główne kryterium stanowi najniższa cena.  

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - Termin związania ofertą: 30 dni 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - do 12 dni roboczych od daty podpisania umowy    

VI. TERMIN NADSYŁANIA OFERT Oferty zawierające specyfikację przedmiotu zamówienia wraz z 

ceną w PLN netto i brutto  należy przesyłać w formie elektronicznej na adres mailowy: 

michal.poros@geopark-kielce.pl w terminie do 17.09.2019 r. do godz. 12.00. Oferty przysłane po 

w/w terminie nie będą rozpatrywane.   
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Załącznik nr 1 – Wzór tablicy pamiątkowej  

 
1. Wytyczne do projektu tablicy pamiątkowej:  

 Tytuł projektu tj.: ,,ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ NA TERENACH 

PRZYRODNICZO CENNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GEOPARK KIELCE” 

  Beneficjent: tj. Gmina Kielce 

 Cel projektu tj.: Zwiększenie wykorzystania zasobów przyrodniczych na terenie 

miasta Kielce należącego do KOF dzięki wykorzystaniu potencjału przyrodniczo-

turystycznego w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, skanalizowaniu ruchu 

turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz podwyższeniu świadomości 

ekologicznej mieszkańców i turystów. 

   Zestaw logotypów – znaki FE i UE oraz herb Województwa Świętokrzyskiego 

  Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.   

 

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/zasady-

promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-

aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/ 

  

2. Miejsce wykonania zamówienia: montaż w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym na 

terenie Parku Kadzielnia (2 tablice montowane do bloku skalnego), Rezerwatu Wietrznia  

(2 tablice, z czego jedna montowana do bloku skalnego druga do podłoża betonowego) oraz 

Centrum Geoedukacji (1 tablica wewnątrz budynku montowana do podłoża betonowego).              

http://www.mapadotacji.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/

