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Krotoszyn, 01.06.2017  r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

W zwi zku z realizacj  Projektu w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 

„Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w 

obszarze transportu miejskiego” WRPO na lata 2014-2020. 

 

 

1. ZAMAWIAJ CY 

Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. 

ul. Kobierska 5 

63-700 Krotoszyn 

NIP: 621-17-77-881   REGON: 301004083 

tel./fax (62) 725 31 22  

e-mail: mzk@krotoszyn.pl      www.mzk.krotoszyn.pl  

 

2. PODSTAWA PRAWNA: 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami.) zwracamy się z zapytaniem 

ofertowym dotyczącym n/wym. Zamówienia 

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 szt. tablic 

informacyjnych, które po zakończeniu realizacji projektu będą pełnić funkcję tablic 

pamiątkowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w: 

 Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020  

w zakresie informacji i promocji,  

 Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów 

polityki spójności na lata 2014 ‑ 2020,  

 Karcie wizualizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  

2014 – 2020 

 

które dostępne są na stronie internetowej pod poniższym linkiem: 

http://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznan-zasady-promowania-projektu-2  
 

mailto:mzk@krotoszyn.pl
http://www.mzk.krotoszyn.pl/
http://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznan-zasady-promowania-projektu-2
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 tablica przystosowana do montażu na ścianie budynku (1 szt.) i do konstrukcji wiaty – 

wskazanej przez Zamawiającego (1 szt.) 

 wymiary 200 cm (wys.) x 300 cm (szer.) 

 materiał: Dibond gr. min. 3 mm  

 metoda druku: zadruk bezpośredni UV 

 przewidywany okres trwałości tablicy -  co najmniej 10 lat  

 pełen kolor nadruku 

 montaż tablic   informacyjnych   za   pomocą urządzeń zapewniających bezpieczne 

umocowanie w miejscach realizacji inwestycji:   

o budynek Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. 

o dworzec autobusowy w Krotoszynie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 

 tablica musi zawierać: 

o nazwę beneficjenta, 

o tytuł projektu, 

o cel projektu, 

o zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb województwa wielkopolskiego, 

o adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 

 tablica powinna być odporna na warunki atmosferyczne 

 wzór tablicy pamiątkowej (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) 

 napisy na tablicy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały 

 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

23.06.2017 r. 

 

5. KRYTERIUM OCENY OFERT: 

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. 

Oferty będą wybierane według następujących wag:  

Cena – 100 %     Cena – maksymalnie 100 punktów 

 

Liczba punktów przyznanych poszczególnym ofertom zostanie wyliczona według wzoru: 
 

C =  
najniższa cena netto ofertowa  

x 100 
cena netto oferty badanej  
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6. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

a) Oferty można przesłać na adres: mzk@krotoszyn.pl lub dostarczyć w wersji wydruku 

do siedziby Zamawiającego (ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn). 

b) Termin składania ofert do dnia: 08.06.2017 r. godz. 1100. 

c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

e) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

f) Oferta musi zawierać:  

 wartość netto i brutto w PLN za całość zamówienia.  

 do złożenia oferty trzeba użyć formularza ofertowego – załącznik 2 

 podane ceny jednostkowe powinny zawierać koszt zaprojektowania, wykonania, dostawy 

i montażu dwóch tablic. 

g) Termin płatności: 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do 

siedziby Zamawiającego. 

h) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

i) Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta przewyższająca kwotę, którą Zamawiający 

może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania. 

j) Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się  

i udzielenia wyjaśnień: 

 Grażyna Helińska, ksiegowamzk@o2.pl,  tel. (62) 722 78 35 

 Wiesław Gałęski, mzk@krotoszyn.pl, tel. (62) 725 31 22 

 

7. POWIADOMIENIE O WYBORZE: 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej 

www.mzk.krotoszyn.pl w dniu 08.06.2017 r. oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę. 
 

8. INFORMACJA DODATKOWA: 

W  celu  spełnienia  wymogów  zasady  konkurencyjności  mając  na  uwadze  zapewnienie 

zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  z  możliwości  realizacji 

zamówienia  wyłączone  są  podmioty,  które  powiązane  są z  beneficjentem  lub  osobami 

upoważnionymi   do   zaciągania   zobowiązań w   imieniu   beneficjenta   lub  osobami 

wykonującymi   w   imieniu   beneficjenta   czynności   związane   z   przygotowaniem    

mailto:mzk@krotoszyn.pl
http://www.mzk.krotoszyn.pl/
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i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności 

poprzez:   

 uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;   

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;   

 pełnienie   funkcji   członka   organu   nadzorczego   lub   zarządzającego,   prokurenta, 

pełnomocnika;   

 pozostawanie  w  związku  małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  

w linii prostej,  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
 

W celu potwierdzenia braku powi zań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej potencjalny 

wykonawca doł cza do oferty oświadczenie o braku występowania ww powi zań. (Załącznik 3) 

 

9. ZAŁ CZNIKI: 

Załącznik 1 – Wzór tablicy pamiątkowej 

Załącznik 2 - Wzór formularza ofertowego – do wypełnienia 

Załącznik 3 – Oświadczenie o braku występowania powiązań – do wypełnienia 

Załącznik 4 – Wzór umowy 

Załącznik 5 – Protokół zdawczo – odbiorczy (wzór) 
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Załącznik 1 
 

 

Tablica informacyjna - pami tkowa musi posiadać następuj cy układ i strukturę powierzchniow : 
 

 

 
 

 

 

Tytuł projektu:  

Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy niskoemisyjne, budowa ciągów pieszo – 

rowerowych oraz inne inwestycje w obszarze transportu miejskiego. 

 

Cel projektu: 

Zwiększenie wykorzystania transportu zbiorowego w Krotoszynie poprzez umożliwienie MZK w 

Krotoszynie świadczenia wysokiej jakości usług, spełniających standardy unijne w zakresie ochrony 

środowiska, konkurencyjnych względem transportu indywidualnego i promowanie multimodalenej 

mobilności miejskiej poprzez budowę i przebudowę ciągów pieszo-rowerowych w Krotoszynie. 

 

Beneficjent:  

Lider - Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. 

Beneficjent – Powiat Krotoszyński 
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Załącznik 2      OFERTA 

DANE WYKONAWCY 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

pełna nazwa Wykonawcy 

Adres siedziby Wykonawcy: 

 ___________________________________________________________________________  
 ulica nr domu  kod pocztowy  miejscowość 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

 telefon  e-mail  
 

NIP  _________________________________  REGON  _____________________________________ 
 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, wykonanie i 

montaż tablic informacyjnych - pami tkowych, składamy niniejszą ofertę. 
 

Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena netto  Wartość netto VAT Wartość brutto 

Zaprojektowanie, wykonanie, i 

montaż tablic informacyjnych – 

pamiątkowych. 

 

szt. 

 

2     

 

Podana w ofercie cena zawiera wszystkie koszty zamawiającego związane z realizacją usługi na 
przedstawionych warunkach. 
 

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy w sprawie zamówienia: ………………………… 

………………………….….. tel.: .…………………….…… e-mail:…………………..….…………… 

 

 

Ponadto oświadczam, że  

1. Ofertę składam na podstawie informacji zawartych w zapytaniu ofertowym, do którego nie 

wnoszę żadnych zastrzeżeń. 

2. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach 

określonych przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

_______________________     ____________________             ______________________________ 

              Miejscowość                                            data                                   podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
                                                                                                                                           do  reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik 3 

 

Oświadczenie o braku występowania powi zań 

 

Oświadczam, iż nie jestem powiązany z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo 

lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

 Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

 Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 Pozostawienie w związku małżeńskim, w stosunku – pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Oświadczam o braku występowania ww. powiązań. 

 

 

…………………………………………….. 

Data i podpis Oferenta   



 
 

PPRROOJJEEKKTT::  „„WWYYMMIIAANNAA  TTAABBOORRUU  MMZZKK  WW  KKRROOTTOOSSZZYYNNIIEE  NNAA  AAUUTTOOBBUUSSYY  NNIISSKKOOEEMMIISSYYJJNNEE,,    

BBUUDDOOWWAA  CCIIĄĄGGÓÓWW  PPIIEESSZZOO  ––  RROOWWEERROOWWYYCCHH  OORRAAZZ  IINNNNEE  IINNWWEESSTTYYCCJJEE  WW  OOBBSSZZAARRZZEE  TTRRAANNSSPPOORRTTUU  MMIIEEJJSSKKIIEEGGOO””  

  

MMiieejjsskkii  ZZaakkłłaadd  KKoommuunniikkaaccjjii  ww  KKrroottoosszzyynniiee  SSpp..  zz  oo..oo..,,  6633--770000  KKrroottoosszzyynn    uull..  KKoobbiieerrsskkaa  55  

NNIIPP::  662211  ––  1177  ––  7777  ––  888811  RREEGGOONN::  330011000044008833  

SSąądd  RReejjoonnoowwyy  PPoozznnaańń  ––  NNoowwee  MMiiaassttoo  ii  WWiillddaa  ww  PPoozznnaanniiuu,,  IIXX  WWyyddzziiaałł  GGoossppooddaarrcczzyy  KKRRSS  nnrr  00000000332222779944  

KKaappiittaałł  ZZaakkłłaaddoowwyy::  44..557777..000000,,0000  PPLLNN  

Załącznik 4              WZÓR        

         

                                                                                                            

U M O W A    N R    ……………….     
 

zawarta w dniu ………..…..….. 2017 r.  pomiędzy : 

Miejskim Zakładem Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. , z siedzib  ul. Kobierska 5,  

63 – 700 Krotoszyn,   NIP 621-17-77-881 , REGON 301004083  reprezentowanym przez : 

1) Prezesa Zarządu – Wiesława Wojciecha Gałęskiego 

2) V-ce Prezesa – Grażynę Helińską 

zwanym dalej „Zamawiaj cym”  

a  ............................................................................................................................................... 

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

reprezentowanym przez: 

1)………………………………. 

wyłonionym w trybie zapytania ofertowego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została 

uznana za najkorzystniejszą.  

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przeniesienia na Zamawiającego własności 

przedmiotu umowy tj. tablic informacyjnych - pami tkowych w ilości 2 sztuk. 

2. Przedmiot umowy powinien być zaprojektowany i wykonany z uwzględnieniem wymagań 

Zamawiającego, określonych w zapytaniu ofertowym. 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na etapie realizacji zamówienia uwzględnił przesłane 

przez Zamawiającego projekty graficzne przedmiotu umowy wymienionego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek i modyfikacji w wymienionych  

w punkcie 3. projektach. 

5. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego poprawek lub modyfikacji do projektów 

Wykonawca uwzględniając je zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 2 dni 

roboczych od dnia otrzymania wniesionych poprawek lub modyfikacji, poprawione projekty do 

zaakceptowania. 

6. Zaakceptowanie przez Zamawiającego projektów nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia 

przedstawienia projektów do zaakceptowania przez Wykonawcę. Zamawiający może również 

zaakceptować projekty przesłane do wybrania w przypadku gdy będą w pełni spełniać jego 

oczekiwania, w przeciwnym przypadku zastosowanie będzie miał ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. 
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§ 2 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego 

projektem w trybie opisanym w § 1 ust. 4-6. 

2. Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności 

zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi. 

3. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest: 

a) Wiesław Wojciech Gałęski – Prezes Zarządu 

b) Grażyna Helińska – V-ce Prezes 

4. Osobą/osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest/są: 

a) …………………………………………………….. 

5. Wykonawca dostarczy na własny koszt przedmiot umowy do dnia 23.06.2017 r.  

do siedziby Zamawiającego. 

6. Dostarczenie przedmiotu zamówienia Strony potwierdzą w protokole zdawczo-odbiorczym, 

stwierdzającym zgodność jakościową i ilościową przedmiotu umowy z warunkami umowy. 

7. Niedostarczenie przedmiotu umowy i brak protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie do 

     dnia 23.06.2017  roku upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy. 

 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich niezbędnych do należytego wykonania 

umowy materiałów, informacji i dokumentów, znajdujących się w jego posiadaniu. 

2. Zamawiający zobowiązuje się ponadto do udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień 

związanych z realizacją przedmiotowej umowy. 
 

§ 4 

Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców  

w całym zakresie przedmiotu zamówienia. 
 

§ 5 

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w wysokości ……. zł netto 

(słownie: ……………………. 00/100) zwiększone o podatek VAT wg stawki 23 %. 

2. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę jest dokonanie bez zastrzeżeń odbioru 

przedmiotu zamówienia stwierdzone podpisami upoważnionych przedstawicieli stron umowy.  

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT na 

rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………………………………………………….,    

w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.  

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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§ 6 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 art. 5 Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5% 

wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w § 2 ust. 7 Zamawiający ma prawo 

naliczyć wykonawcy koszt umowy w wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

3. W wypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) Zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 5 ust. 1, 

b) Ponownego wykonania przedmiotu umowy, na własny koszt, w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania pisemnego wezwania do ponownego wykonania przedmiotu umowy. 

4. W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w ust. 1, nie pokrywa szkody, Zamawiającemu 

przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy znajdują zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, 

 

§ 8 

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 

1. Spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Strony przede wszystkim 

na drodze polubownej. 

2. Termin na polubowne rozstrzygnięcie sporu wynosi 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty 

zgłoszenia sporu przez Stronę. 

3. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej wszelkie spory 

powstałe w związku z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla 

siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJ CY      WYKONAWCA 

 
 

 

…………………………………………   …………………………….. . . 
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Załącznik 5                   WZÓR 

 PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY 

 

Protokół  spisany  dnia  …………………… 2017r. w Krotoszynie,  na  okoliczność zaprojektowania, 

wykonania i montaż tablic informacyjnych – pamiątkowych na potrzeby realizacji projektu 

„Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy niskoemisyjne, budowa ci gów pieszo – 

rowerowych oraz inne inwestycje w obszarze transportu miejskiego.” na 

podstawie………………………………………. . 
                                              (numer faktury VAT) 

 

Wykonawca: ……………………………………………………………………………………… 

             …………………………………………………………………………………….. 
 

Zamawiaj cy:  Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.   

  ul. Kobierska 5, 63 – 700 Krotoszyn   

 

Reprezentowani przez: 

- Wykonawca:  Wiesław Wojciech Gałęski – Prezes Zarządu, Grażyna Helińska – V-ce Prezes 

- Zamawiający: ……………………………………………………………………………………... 

 

Przedmiot zamówienia: 

 Tablica informacyjna – pamiątkowa  – 2 sztuki, 

 

Odbiorca przyjmuje pod względem jakościowym i ilościowym przedmiot dostawy/zamówienia. 
 

Protokół sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 WYKONAWCA      ZAMAWIAJ CY 

 
 
 
………………………………………..   …………………………………… 
 

http://www.subregion.pl/_files/protokl_odbioru.pdf#page=1
http://www.subregion.pl/_files/protokl_odbioru.pdf#page=1
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