
 
 

Sierpc, 17 kwietnia 2014 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dotyczy: Przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej Etap I – opracowanie i 

umieszczenie tablicy informacyjnej i pamiątkowej wraz z przygotowaniem i nadrukiem 

plakietek informacyjnych na sprzęt i wyposażenie zakupione na potrzeby realizacji projektu 

Szanowni Państwo, 

W związku z realizowanym projektem pn „Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej 

zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze miasta Sierpca” Gmina Miasto Sierpc 

zaprasza do składania ofert na wykonanie ww zadania. 

Zakres  zadania: 

I. wykonanie tablicy informacyjnej  i pamiątkowej 

Wykonanie, dostawa wraz z montażem 2 sztuk tablic o wymiarach 70 cm x 100 cm z blachy 

ocynkowanej o gr. 1mm z wydrukiem zalaminowanym, odpornym na warunki atmosferyczne, 

w pełnej gamie kolorystycznej, wykonane techniką cyfrową. 

 

II. Wykonanie, dostawa z umieszczeniem na sprzęcie i wyposażeniu plakietek 

informacyjnych: 

1. Wymiary: 

a) min. 35 cm x 25 cm, 1 sztuka,  

b) min. 30 cm x 25 cm, 140 sztuk,  

c) min. 8 cm x 2 cm, 10 sztuk, 

2. dane techniczne:  

a) materiał: folia samoprzylepna, wodoodporna,  

b) druk solwentowy z folią UV, wykonane w pełnej gamie kolorystycznej 

 

Istotne dla stron postanowienia 

1. Materiały promocyjne należy wykonać w oparciu o Wytyczne dla beneficjentów  w 

zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2007-2013. 

2. Wykonawca odpowiada za zgodność  materiałów promocyjnych z „Wytycznymi  …” 

o których mowa  w pkt.1 

3. „Wytycznymi  …” o których mowa w pkt.1 , oraz szczegółowe elementy graficzne 

wykorzystywane podczas realizacji przedmiotu zamówienia są dostępne na stronie 

MJWPU tj. http://rpo.mazowia.eu/identyfikacja/promocja-projektu-

wspolfinansowanego-w-ramach-rpo-wm-2007-2013.html.  

4. Wykonawca przed realizacją poszczególnych elementów zamówienia musi 

przedstawić koncepcję do zaakceptowania przez Zamawiającego. 

http://rpo.mazowia.eu/identyfikacja/promocja-projektu-wspolfinansowanego-w-ramach-rpo-wm-2007-2013.html
http://rpo.mazowia.eu/identyfikacja/promocja-projektu-wspolfinansowanego-w-ramach-rpo-wm-2007-2013.html


 
 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wraz z umiejscowieniem materiałów 

informacyjno-promocyjnych na zakupionym sprzęcie i wyposażeniu w ramach 

realizowanego projektu. 

6. Odbiór przedmiotu zlecenia nastąpi na podstawie protokołu odbioru sporządzonego 

przez strony, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. 

7. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana przelewem w 

ciągu 30 dni od daty przyjęcia faktury, po prawidłowym wykonaniu i odbiorze prac, 

potwierdzonym protokołem odbioru usługi.  

8. Terminy dostaw:  

Zadanie I  

 tablica informacyjna do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

 tablica pamiątkowa do 30 maja br. 

Zadanie II 

Materiały informacyjno-promocyjne do 10 dni od dnia podpisania umowy. 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i 

doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania. 

 

Wybrana zostanie oferta najbardziej korzystna pod względem całkowitej ceny brutto. 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, Wydział Promocji i 

Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, 

 e-mail: m.urbanski@sierpc.pl, tel. (24) 275-86-59 lub (24) 275-86-49 

 

Pisemne oferty, na załączonym druku, należy składać w terminie  

do dnia 25.04.2014 r. godz. 13:00              

w Sekretariacie (pok. 12) Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a 

Kopertę należy zaopatrzyć w napis: 

Przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej Etap I w ramach projektu 

„Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na 

obszarze miasta Sierpca” 

 

Nie otwierać przed 25.04.2014 godz. 13:00. 

 

Z-ca Burmistrza m. Sierpca  

                                                                                                                                         /-/  

                                                                                                                                          Zbigniew Leszczyński                 


