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Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski, Plac Wolności 13, 47 – 220 Kędzierzyn – Koźle 

 

Kędzierzyn – Koźle, 15 lipca 2014 r. 
  

Zaproszenie do składania ofert 
 

na dostawę polegającą na: wykonaniu i dostawie tablic informacyjnych drogowych na projekt pt.: 
„Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i 1404 O Cisek – Bierawa: Etap I” 
 
Podstawowe informacje/Charakterystyka przedmiotu zamówienia:  

 Przedmiotem zamówienia są 2 sztuki trwałej tablicy informacyjnej drogowej o wymiarach 70 x 90 cm  
w układzie poziomym z elementami montażowymi do montowania w pasie drogowym, służące do celów 
promocji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007 – 2013 wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego w dniu zawarcia 
umowy; 

 Materiał nośnika: blacha stalowa ocynkowana, podwójnie gięta krawędź, wyklejone jednostronnie folią – 
grafiką odporną na warunki atmosferyczne w tym na promieniowanie UV. System mocujący: słupki 
ocynkowane 60 mm wraz z uchwytami. 

 Znakowanie tablic zostanie określone przez Zamawiającego i będzie zgodne z Vademecum dla 
beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, 
Tom III Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007 – 2013 Wersja nr 18, maj 2014 r. 
oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności; 

 Partner w realizacji projektu (Płatnik faktury VAT/Zamawiający): Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie 
– Koźlu z siedzibą: ul. Skarbowa 3e, 47 – 200 Kędzierzyn – Koźle, NIP: 749-20-41-792 (PZD); 

 Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 

Sposób udzielenia zamówienia: 

 Umowa z Wykonawcą zawierana przez Dyrektora PZD; 

 Zamówienie zostanie udzielone na podstawie analizy złożonych ofert w wyniku postępowania 
ofertowego zgodnie z art. 44 ust. 3 oraz art. 47 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). 

 Kryteria wyboru oferty: 
1. Cena: 80 % [liczona w PLN] – prosimy podać w ofercie; wartość będzie obliczana wg wzoru  

C = (cena najniższa/cena badana) x 0,8; 
2. Termin dostawy: 20 % [liczony w pełnych dniach od dnia zawarcia umowy przez Zamawiającego, 

nie dłuższy niż 14 dni od zawarcia umowy] – prosimy podać w ofercie. wartość będzie obliczana wg 
wzoru T = (termin najkrótszy/termin badany) x 0,2. 

 
Zapraszamy do składania ofert pisemnych drogą faksową, pisemną lub elektroniczną. 

Oferty należy kierować w terminie do 21 lipca 2014 roku (poniedziałek) do godziny 12.00 pocztą / faxem / 
elektronicznie / osobiście: 
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu 
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej 
Plac Wolności 1, 47 – 220 Kędzierzyn – Koźle 
Tel.  77 472 32 06 
Fax. 77 483 70 03 
e-mail: pcieg@powiat.kedzierzyn-kozle.pl 
Osoba do kontaktu: Piotr Kramarz 

 Niniejsze zaproszenie emituje się na stronie internetowej Wnioskodawcy pod adresem: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl w dziale Unia 

Europejska/Zamówienia w projektach UE w dniu 15 lipca 2014 roku. Ważność: 21 lipca 2014 roku. 
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