
 

 

Poznań, dnia 22 listopada 2012 r.  

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT  

na wykonanie, dostaw ę oraz monta ż tablicy informacyjnej   
w ramach promocji Projektu pt . „Laboratoria do bada ń pestycydów z uwzgl ędnieniem 

bezpiecze ństwa żywno ści - LAPESTY”   
współfinansowanego przez Uni ę Europejsk ą ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjneg o Innowacyjna Gospodarka, 
działanie 2.1  

Numer projektu: POIG.02.01.00-20-105/09 
 rodzaj zamówienia: dostawa / usługa / robota budowlana 

 

1. Nazwa, adres Zamawiaj ącego:  

Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy 
Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku 
ul. Władysława Węgorka 20 
60-318 Poznań 
NIP 777-00-02-702   REGON 000080217 
www.ior.poznan.pl 
 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę oraz montaż tablicy informacyjnej 
Projektu pt. „Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1 
(numer projektu: POIG.02.01.00-20-105/09) w tym w szczególności: 
 

• wykonanie tablicy informacyjnej wraz z konstrukcją umożliwiającą jej 
zamontowanie do gruntu - po jej formalnej akceptacji przez Zamawiającego;  

• wymiary tablicy: 225x150 cm; długość nóg: 140 cm;  
• tablica jednostronna, kolorowa, z dibondu, nadruk solwentowy lub inny 

gwarantujący trwałą ekspozycję zawartych informacji; 
• tło tablicy białe, z pasem w kolorze zarezerwowanym dla POIG, czcionka typu 

Arial CE w kolorze czarnym, logotypy UE i POIG oraz Beneficjenta - kolorowe 
• napisy na tablicy (układ treści wg. wzoru dostarczy Zamawiający) wykonane w 

sposób czytelny i trwały, minimalna wielkość liter i cyfr – 4 cm 
• montaż tablicy we wskazanym miejscu wraz z jej wcześniejszą dostawą do 

siedziby Zamawiającego; 
 
 



 

 

Tablica informacyjna musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne: 
 

� logo Unii Europejskiej z podpisem „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego”; 

� logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;  
� logo Beneficjenta – IOR PIB; 
� hasło promocyjne przeznaczone dla PO IG.  
� nazwę beneficjenta, tytuł realizowanego projektu, jego łączny budżet i wysokość 

dofinansowania ze środków UE;  
� okres realizacji projektu; 
� poza ciągiem znaków, w dolnej części tablicy, należy umieścić informację o 

współfinansowaniu projektu;  
 

Gwarancja  na przedmiot zamówienia – minimum 6 miesięcy 
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14 grudnia 2012 r. 

 

3. Forma zło żenia oferty  

Oferta powinna zostać złożona na załączonym Formularzu (zał.1) lub powinna zawierać co 
najmniej: 

• nazwę i adres oferenta, 
• opis nawiązujący do danych opisanych w zapytaniu ofertowym - przedmiot, 
• wartość oferty (netto oraz brutto). 

Oferta opatrzona pieczątką firmową powinna posiadać datę sporządzenia oraz być 
podpisana przez oferenta. 
 
Odpowiedź na zapytanie ofertowe prosimy kierować do siedziby TSD IOR PIB w 
Białymstoku - osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera lub przesyłać na fax (dane w 
stopce) z ew. dopiskiem „ZO.POIG/B/3pr/2012”. 

 
4. Termin składania ofert upływa w dniu: 28 listopada 2012 r. 

5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  

cena (koszt całkowity wykonania zamówienia) – 100%  

6. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 29 listopada 2012 r. 

7. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 
ofertę. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z 
uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zaproszenia oraz 
danych zawartych w ofercie. 

8. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków 
zapytania określonych w niniejszym zaproszeniu. Osobą ze strony zamawiającego 
upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Bożena Łozowicka, tel. 508  



 

 

461 805 lub Magdalena Macioszek, Tel. 606 96 96 86. 

9. Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są  

• Formularz oferty – Załącznik Nr 1 

 

 

 

____________________________________________________________ 

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

 



 

 

 

ZO.POIG/B/3pr/2012                                       

Załącznik nr 1  
 

 
O F E R T A 

 
 
Ja/My niżej podpisani (imię i nazwisko lub nazwa firmy) 

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

z siedzibą 

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

składam/y niniejszą ofertę na wykonanie, dostaw ę oraz monta ż tablicy informacyjnej w 
ramach promocji Projektu pt . „Laboratoria do bada ń pestycydów z uwzgl ędnieniem 
bezpiecze ństwa żywno ści - LAPESTY”  współfinansowanego przez Uni ę Europejsk ą ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1  
Numer projektu: POIG.02.01.00-20-105/09  

 
Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 22 listopada 2012 r. oferuj ę wykonanie 
zamówienia:  
 
za cenę netto: ........................................... ............ zł  

plus podatek VAT .................................................... zł (stawka …………...)  

tj. cena brutto.................................... .................... zł  

(słownie:.....................................................................................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
........................................................    ...................................................................  
 
       miejscowość i data                                 Pieczęć i podpis Wykonawcy  
                                                                         lub osoby  uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  


