
Bielsko-Biała, dnia 08.10.2018 r.

ZAPYTANIE O WYCENĘ 
w ramach rozeznania rynku dotyczącego wykonania i montażu tablicy informacyjnej
przy realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego w Bielsku-
Białej poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie

bieżącej oferty edukacyjno – kulturalnej.”
I. Zamawiający

Teatr Polski
Adres: ul. 1 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 812 31 88  Faks +48 33 812 31 88  w. 27
Adres strony internetowej: www.teatr.bielsko.pl
e-mail: administracja@teatr.bielsko.pl
NIP: 547-008-68-69, Regon: 070453141.

II. Podstawa prawna
1. Udzielenie zamówienia  publicznego  następuje  poprzez  przeprowadzenie  rozeznania

rynku w formie zapytania o wycenę.

III. Informacje o projekcie do zamieszczenia w treści tablicy informacyjnej
1. Tytuł  projektu  :  Zwiększenie  atrakcyjności  Teatru  Polskiego  w  Bielsku-Białej

poprzez  przeprowadzenie  niezbędnych  prac  renowacyjnych  oraz  rozszerzenie
bieżącej oferty edukacyjno – kulturalnej.

2. Cel  projektu  :  Celem  projektu  jest  przeprowadzenie  prac  remontowo-
konserwatorskich  w  Teatrze  Polskim  w  Bielsku  -  Białej  w  ramach  Osi
Priorytetowej  V  Ochrona  środowiska  i  efektywne  wykorzystanie  zasobów:
Działanie  5.3.  Dziedzictwo  kulturowe.  Efektem  realizacji  inwestycji  będzie
osiągnięcie  zadeklarowanych wskaźników produktu  i  rezultatu,  w tym przede
wszystkim
zwiększenie atrakcyjności kulturowej obiektu.

3. Beneficjent  : Teatr Polski

IV. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie oraz  montaż tablicy  informacyjnej  przy

obiekcie objętym pracami remontowo-konserwatorskimi.
2. Podstawowe  wymagania  dotyczące  zakupu  tablicy  informacyjno-promocyjnej,  objętej

niniejszym zamówieniem:
a) Tablica wolnostojąca

 ilość: 1 szt.;
 tablica jednostronna;
 wymiary tablicy: min. 800 mm x 1200 mm;
 materiał:  trwały  materiał  (blacha  ocynk  lub  aluminiowa  płyta  kompozytowa).

Tablica mocowana na istniejącym stelażu trwale związanym z podłożem;
 kolorystyka:  pełna,  wydruk  pełnokolorowy.  Tablica  powinna  być  wykonana  w

technologii tak, aby nadruk na tablicy zabezpieczony był przed utratą nasycenia
druku oraz działaniem zewnętrznych czynników środowiska naturalnego;

 tablica powinna zostać wykonana z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki
atmosferyczne (takie jak: silne nasłonecznienie, w tym promieniowanie UV, silne
porywy wiatru, duże różnice temperatur, odziaływanie spalin);

 gwarancja – min. 5 lat.
b) Istniejący stelaż:

 Tablica mocowana na dwóch wspornikach / słupkach. 
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 Dolna krawędź tablicy powinna się znajdować na wysokości między 120 a 150 cm
od poziomu gruntu. 

3. Przedmiot  zamówienia  winien  być  wykonany  w  taki  sposób,  aby  zapewnić  stabilność
wykonanej tablicy oraz jej trwałość.

4. Miejsce  montażu  przedstawia  załącznik  nr  4.  Tablica  ma  zostać  zamontowana  na
istniejącym stelażu w miejscu istniejącej  starej  tablicy widocznej na zdjęciu,  pomiędzy
dwoma słupkami stelażu.

V. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.
1. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o umowę zawartą między Zamawiającym, a

wybranym Wykonawcą lub w formie zlecenia (formularza zamówienia). 
2. Planowany okres wykonania przedmiotu zamówienia to 2 tygodnie od podpisania umowy

lub zlecenia wykonania zamówienia. 
3. Tablica informacyjna musi być zgodna z zasadami promocji projektów dla beneficjentów

Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020  i  w
szczególności zawierać elementy:

 nazwę beneficjenta,
 tytuł projektu,
 cel projektu,
 zestaw  logo  (znaku  Unii  Europejskiej  wraz  ze  słownym  odniesieniem  do  Unii

Europejskiej,  odniesienia  do  Funduszu,  barw  Rzeczpospolitej  Polskiej,  znaku
Fundusze Europejskie wraz z nazwą Program regionalny, znaku „Śląskie”)

 adres portalu www.mapadotacji.gov.pl  
4.  Tablicę należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi 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.

5. W załączeniu  do  niniejszego  zapytania  dołączono  kartę  wizualizacji oraz  wzór  tablicy
informacyjnej.  Dane  załączniki  mają  pomóc  w  graficznym  zobrazowaniu  wymaganych
elementów, jakie muszą obligatoryjnie znaleźć się w treści tablicy informacyjnej.

Kody CPV:     
39294100-0 artykuły informacyjne i promocyjne, 30195000-2 Tablice, 30192170-3 Tablice
ogłoszeń.

VI. Opis kryteriów oraz sposób oceny ofert.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się najniższą ceną:

Lp. Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów

1 Cena brutto 100 pkt.

       Kryterium 1. „Cena brutto” punkty (wartość punktowa ofert) przyznaje się w skali od 
0 do 100 w następujący sposób:

 oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów;
 pozostałe  oferty  są  punktowane  liniowo  według  następującej  formuły

arytmetycznej:
Pn=(Cmin/Cn)*100

Cmin  – najniższa cena

Cn  - cena oferty badanej

Pn  - ilość punktów przyznana ofercie
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2. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w
ramach powyższego kryterium.

VII. Termin składania ofert oraz związania ofertą.
1. Ofertę należy złożyć w terminie od dnia 08.10.2018 r. do dnia 10.10.2018 r.

Końcowy termin składania ofert upływa dnia 10.10.2018 r.

2. Decyduje data wpływu. Oferta dostarczona po określonym powyżej terminie nie zostanie
rozpatrzona i podlega odrzuceniu.

3. Termin związania  ofertą  wynosi  30 dni.  Bieg terminu rozpoczyna  się  wraz  z  upływem
terminu składania ofert tj. dnia 10.10.2018 r. 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej osobiście lub drogą pocztową/kurierem lub elek-

tronicznie w formie skanu na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania na
adres budynku administracyjnego Zamawiającego tj.:

Teatr Polski, ul. Kołłątaja 4, 43-300 Bielsko-Biała, I piętro (sekretariat)

lub na adres e-mail: danuta.ciesla@teatr.bielsko.pl

2. Cena obligatoryjnie musi zostać wskazana w walucie polskiej (PLN). 
3. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:  

 formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
4. Każdy z Wykonawców ma możliwość złożenia tylko jednej oferty.

IX. Postanowienia końcowe
1. Osobą  uprawnioną  do  bezpośredniego  kontaktowania  się  z  Wykonawcami  jest  Danuta

Cieśla, adres e-mail: danuta.ciesla@teatr.bielsko.pl. 
2. Ocena ofert  oraz  złożenie  zamówienia  lub podpisanie  umowy z  Wykonawcą nastąpi  w

terminie max. 5 dni roboczych liczonych od terminu składania ofert.
3. Koszty opracowania i dostarczenia oferty ponosi Wykonawca i nie będą podlegały zwrotowi

przez Zamawiającego.

X. Załączniki
1. Formularz ofertowy.
2. Karta wizualizacji.
3. Wzór tablicy informacyjnej.
4. Zdjęcie planowane lokalizacji tablicy informacyjnej.
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