Załącznik nr 2

Znak: FFS.042.11.2019

FORMULARZ OFERTY
na:
Wykonanie, dostarczenie i montaż jednej sztuki jednostronnej tablicy informacyjnej
o wymiarach 800 mm x 1200 mm wraz z konstrukcją i słupkami dla projektu pn.
„Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury”, nr umowy
o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.06.01.02-10-0011/17-00.
I.

Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97 – 500
Radomsko

1. Wykonanie jednej sztuki jednostronnej tablicy informacyjnej:
a) o wymiarach 800 mm (wysokość) x 1200 mm (szerokość) z blachy ocynkowanej
malowanej elektrostatycznie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do
ogłoszenia. Treść tablicy według uzgodnień z Zamawiającym,
b) grafika: wydruk na folii samoprzylepnej zabezpieczony laminatem UV,
c) tablica montowana w gruncie na dwóch słupkach wykonanych ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo o wysokości 180 cm od dolnej krawędzi
tablicy. W części dolnej słupków kotew w postaci dwóch płaskich blach, odgiętych
względem

siebie,

uniemożliwiających

wyciągnięcie.

Wymagane

jest

zabetonowanie słupków wraz z fundamentowaniem gruzobetonem (montaż
tablicy musi gwarantować trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowników terenu, na
którym zostanie posadowiona),
d) tablicę należy wykonać uwzględniając zapisy aktualnego dokumentu „Podręcznik
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji” oraz zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki
Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.
Powyższe

wytyczne

Marszałkowskiego

dostępne

Województwa

są

na

Łódzkiego.

stronie
Przed

internetowej
wykonaniem

Urzędu
tablic

Wykonawca przedłoży projekty nadruków celem ich akceptacji.
2. Dostarczenie i montaż tablicy przy budynku Miejskiego Domu Kultury w Radomsku,
ul. Brzeźnicka 5 w Radomsku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
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. Termin i warunki wykonania zamówienia:
1. Termin wykonania zamówienia: do 20 grudnia 2019 roku
2. Warunki płatności: zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu
14 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót.
3. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie brał pod uwagę najkorzystniejszą
cenę.
II.

Forma złożenia oferty:
1. Ofertę na Formularzu oferty należy przesłać w terminie do 13 grudnia 2019 r. do
godz.15:30 w formie elektronicznej na adres e-mail: um@radomsko.pl lub w
formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta Radomsko, ul.
Tysiąclecia 5, 97 – 500 Radomsko, Punkt Obsługi Interesanta.
2. Za datę wpływu oferty uważa się datę otrzymania wiadomości e-mail lub datę
dostarczenia oferty do urzędu.

III. 1. Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa ....................................................................................................................,
Adres .....................................................................................................................,
NIP .........................................................................................................................,
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za :
cenę netto ............................................................. zł
podatek VAT ......................................................... zł
cenę brutto ........................................................... zł
słownie brutto ................................................................................................... zł
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę
do niego zastrzeżeń.
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część
oferty są:
1) ..................................................................
2) ..................................................................

.............................., dnia ....................
.......................................
podpis osoby uprawnionej

(pieczęć Wykonawcy)
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