Projekt pn.: „Przebudowa ul. Leśnej oraz ul. Ogrodowej w Brzegu Dolnym” współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Brzeg Dolny, dnia 18.04.2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gmina Brzeg Dolny zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dwóch tablic pamiątkowych
w ramach promocji projektu pn. „Przebudowa ul. Leśnej oraz ul. Ogrodowej w Brzegu Dolnym”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr 6: „Infrastruktura spójności
społecznej” Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałania nr 6.3.1 „Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne”.

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina
Brzeg
Dolny,
REGON 931934934.

ul.

Kolejowa

29,

56-120

Brzeg

Dolny,

NIP

988-01-57-743,

II. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie jednej, jednostronnej tablicy pamiątkowej o wymiarach 50 cm wys. X 60 cm szer. z blachy
ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm wraz z słupkiem mocującym o długości co najmniej 250 cm i średnicy
min. 60 mm. Tablica powinna mieć krawędzie podwójnie zaginane.
2. Wykonanie jednej, dwustronnej tablicy pamiątkowej o wymiarach 50 cm wys. X 60 cm szer. z blachy
ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm wraz z słupkiem mocującym o długości co najmniej 250 cm i średnicy
min. 60 mm. Tablica powinna mieć krawędzie podwójnie zaginane.
Dostarczenie obu w/w tablic musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 40 dni od momentu przyjęcia
zlecenia natomiast zamontowanie tablic musi nastąpić po zakończeniu realizacji projektu, jednak nie później
niż do dnia 29 listopada 2019 r.
Każda z tablic wraz z konstrukcją mocującą powinna być zamontowana w sposób trwały, uniemożliwiający
jej wyciągnięcie z gruntu, w miejscu przeznaczenia (wskazanym przez Beneficjenta) w w/w terminie.
Szczegółowy zakres zamówienia:
zaprojektowanie tablicy pamiątkowej zgodnie z wzorem określonym w Podręczniku wnioskodawcy i
beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (aktualnym).
- wykonanie zaprojektowanych tablic pamiątkowych - po formalnej akceptacji przez beneficjenta
(zamawiającego),
- dostawa tablic i elementów mocujących do siedziby beneficjenta oraz zamontowanie tablic.
3. Tablica pamiątkowa musi zawierać:
 nazwę beneficjenta,
 tytuł projektu,
 cel projektu,
 adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.
 znak Funduszy Europejskich (FE) złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz
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Projekt pn.: „Przebudowa ul. Leśnej oraz ul. Ogrodowej w Brzegu Dolnym” współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
nazwy programu, z którego w części lub w całości finansowany jest projekt Beneficjenta,
 znak barw Rzeczypospolitej Polskiej (znak barw RP) złożony z barw RP oraz nazwy „Rzeczpospolita
Polska”,
 herb Województwa Dolnośląskiego z napisem „Dolny Śląsk”,
 znak Unii Europejskiej (UE) złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który
współfinansuje projekt Beneficjenta,
Logotypy dostępne są na stronie www.rpo.dolnyslask.pl. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania i
budowy znaków zostały określone w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i
znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 i znajdują się na stronie:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja.
Wzór tablicy pamiątkowej, który należy zastosować:

W wersji elektronicznej wzór do wykorzystania jest dostępny na stronie internetowej programu:
www.rpo.dolnyslask.pl .

III. Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 07.05.2019 r. do godz. 12.00 w wybranej formie:
- pisemnie, na adres - Urząd Miejski w Brzegu Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny,
- faxem , pod numer 71 3195 683
- lub drogą elektroniczną, na adres um@brzegdolny.pl
Oferta powinna zawierać:
1) Dane oferenta,
2) Cenę brutto z podaniem zastosowanej stawki podatku VAT.
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