I. Instrukcja dla Oferenta.
Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w terminie do dnia 01.03.2018r. do godz. 1100 w Sekretariacie
Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim ul. Pocztowa 8 pok. nr 22.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2018r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego przy
ulicy Pocztowej 8 pok. 4.
3. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia
upływu terminu składania ofert.
1.

II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie działań promocyjnych dla projektu
pn. „Głęboka termomodernizacja krytej pływalni w Międzyrzecu Podlaskim”.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
Lp.

Rodzaj przedsięwzięcia

ilość

1.

Opracowanie i wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej

1

2.

Opracowanie, zredagowanie oraz publikacja ogłoszenia
prasowego

1

3.

Opracowanie i wykonanie oraz montaż tablicy pamiątkowej

1

Celem działań informacyjnych, prowadzonych dla ww. projektu jest dotarcie
z informacją o projekcie i finansowym zaangażowaniu Unii Europejskiej do jak największego
grona odbiorców. UE wymaga więc informowania opinii publicznej (w tym odbiorców
rezultatów projektu) oraz osób i podmiotów uczestniczących w projekcie o tym, że dane
przedsięwzięcie było możliwe m.in. dzięki unijnej pomocy.
Wymagania odnośnie znaków graficznych podane są w „Podręczniku wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,
dokument dostępny na stronie internetowej:
https://rpo.lubelskie.pl/strona-385-zasady_promocji_i_oznakowania_projektow.html
jak również w „Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tom I
http://rpo.lubelskie.pl/dokument-104-wytyczne_programowe_dotyczace_systemu.html

ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONAWCY PROMOCJI PROJEKTU:
Na wykonanie promocji projektu składa się:
1) Opracowanie i wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej – 1 Tablica jednostronna
wolnostojąca na bazie konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie, składająca się
z dwóch części składowych: tablicy informacyjnej oraz dwóch nóg stalowych z rur o średnicy
Ø 50 mm lub profili 50/50mm, wykonana w technologii odpornej na działanie warunków
atmosferycznych (deszcz, śnieg, słońce, wiatr) – rozmiar planszy tablicy, (co najmniej)
wysokość 80 cm, szerokość 120 cm (pełen kolor).
Wysokość od dolnej krawędzi tablicy do podłoża - 1,2 m.
- Konstrukcja - rury stalowe Ø 50 mm lub profil stalowy 50/50 mm
- Tablica informacyjna z PCV grubości min 4mm na podkładzie z blachy stalowej
ocynkowanej, na konstrukcji z profili zamkniętych 40x20x3.
- Opis wykonania robót: tablica wykonana jako gotowa do zainstalowania we wskazanym
przez Zamawiającego miejscu. Konstrukcja wolnostojąca, składająca się z dwóch części:
tablicy informacyjnej oraz dwóch nóg stalowych z rur o średnicy Ø 50 mm lub profili stalowy
50/50 mm. Do nóg o długości całkowitej 2,9 m zamocować śrubami tablicę informacyjną
z PCV grubości min 4mm na podkładzie z blachy stalowej ocynkowanej. Blachę należy
zamontować na konstrukcji z profili zamkniętych 40x20x3mm łączonych przez spawania.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie malowane farbą ftalową lub
akrylową. Umiejscowienie konstrukcji polegać będzie na wykonaniu w gruncie wykopu do
głębokości 0,9 m, a następnie zabetonowaniu nóg tablicy.
- Minimalna trwałość kolorów i materiału - 5 lat od dnia protokolarnego odbioru.
Tablica informacyjna musi zawierać:
- nazwę beneficjenta (Miasto Międzyrzec Podlaski),
- tytuł projektu („Głęboka termomodernizacja krytej pływalni w Międzyrzecu Podlaskim”)
- cel projektu (Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej
(krytej pływalni) w Międzyrzecu Podlaskim poprzez realizację kompleksowych zadań
termomodernizacyjnych),
- Znak Funduszy Europejskich (FE) złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze
Europejskie oraz nazwy programu, z którego finansowany jest projekt.
- Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej (znak barw RP) złożony z barw RP oraz nazwy
„Rzeczpospolita Polska”.
- Znak Unii Europejskiej (UE) złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu,
który współfinansuje projekt.
- Oficjalne logo promocyjne województwa lubelskiego.
- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
Wzory tablic znajdują się na stronie internetowej programu https://rpo.lubelskie.pl/strona595-wzory_tablic_i_plakatow_efrr_i_efs.html
Wzory tablic znajdujące się na powyższej stronie internetowej mają charakter obowiązkowy.
Tablica informacyjna nie może zawierać innych informacji i elementów graficznych.
2) Opracowanie, zredagowanie oraz publikacja ogłoszenia prasowego – polegające na
publikacji w tygodniku o zasięgu lokalnym jednego ogłoszenia. Ogłoszenie musi być
umieszczone na stronach redakcyjnych. Wymiar ogłoszenia musi wynosić

co najmniej 25 cm x 30 cm. Zamawiający, ze względu na różne konfiguracje modułów
ogłoszeniowych poszczególnych wydawców, dopuszcza możliwość zmiany podanych
parametrów tak, by powierzchnia ogłoszenia wynosiła co najmniej 750 cm2. Ogłoszenie
w pełnym kolorze. Nakład tygodnika, w którym umieszczone będzie ogłoszenie co najmniej
15 tys. egzemplarzy. Tygodnik musi ukazywać się na terenie powiatu bialskiego i być
dostępny do kupna w mieście Międzyrzec Podlaski
3) Opracowanie i wykonanie oraz montaż tablicy pamiątkowej – 1 tablica jednostronna
z przeznaczeniem do montażu na elewacji budynku, wykonana w technologii odpornej na
działanie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, słońce, wiatr) – rozmiar planszy tablicy,
(co najmniej) wysokość 80 cm, szerokość 120 cm (pełen kolor).
Tablica pamiątkowa musi zawierać:
- nazwę beneficjenta (Miasto Międzyrzec Podlaski),
- tytuł projektu („Głęboka termomodernizacja krytej pływalni w Międzyrzecu Podlaskim”)
- cel projektu (Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej
(krytej pływalni) w Międzyrzecu Podlaskim poprzez realizację kompleksowych zadań
termomodernizacyjnych),
- Znak Funduszy Europejskich (FE) złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze
Europejskie oraz nazwy programu, z którego finansowany jest projekt.
- Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej (znak barw RP) złożony z barw RP oraz nazwy
„Rzeczpospolita Polska”.
- Znak Unii Europejskiej (UE) złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu,
który współfinansuje projekt.
- Oficjalne logo promocyjne województwa lubelskiego.
- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
Wzory tablic znajdują się na stronie internetowej programu https://rpo.lubelskie.pl/strona595-wzory_tablic_i_plakatow_efrr_i_efs.html
Wzory tablic znajdujące się na powyższej stronie internetowej mają charakter obowiązkowy.
Tablicę pamiątkową należy zamontować na elewacji budynku Krytej Pływalni
w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Zarówie 86, 21-560 Międzyrzec Podlaski, w miejscu
wskazanym przez zamawiającego na wysokości ok. 3m. Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia wszelkich materiałów montażowych.
Zawartość tablicy informacyjnej i pamiątkowej, treść i termin publikacji ogłoszenia
prasowego podlegają akceptacji przez Zamawiającego.
UWAGA:
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 5:
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2: Efektywność
energetyczna sektora publicznego zgodnie z podpisaną w dniu 29.12.2017 r. Umową nr:
RPLU.05.02.00-06-0085/16-00 o dofinansowanie Projektu „Głęboka termomodernizacja
krytej pływalni w Międzyrzecu Podlaskim”.

III. Dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu
1) W celu potwierdzenia, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
wykonawca obowiązany jest przedłożyć :
a) Wypełniony Formularz ofertowy – załącznik Nr 1

IV. Opis sposobu przygotowania ofert
Ofertę należy włożyć do koperty oznaczonej następująco:
”OFERTA – Działania promocyjne Głęboka termomodernizacja krytej pływalni
- nie otwierać przed 01.03.2018 r. godz. 11:15” i zawierającej nazwę i adres wykonawcy.

Dane ogólne
Zamawiający:
Miasto Międzyrzec Podlaski
21-560 Międzyrzec Podlaski
ul. Pocztowa 8
pow. bialski woj. lubelskie
tel. 83-372-62-11 fax 83-372-62-28
www.miedzyrzec.pl e-mail: wrg@miedzyrzec.pl

V. Sposób obliczania (sporządzania) ceny ofertowej.
1) Cena ofertowa powinna obejmować całość prac związanych z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
2) Cena ofertowa obliczona wg w/w zasad, powinna być podana w złotych polskich cyframi
i słownie.
3) Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.
4) Oferta zbiorcza na cenę ryczałtową brutto (z podatkiem VAT) winna wynikać z dodania
cen składnikowych poszczególnych zadań.
5) Otwarcie ofert jest jawne.

VI. Kryteria oceny ofert.
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

VII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Termin realizacji całości zamówienia: 30.09.2018r. przy czym zadanie: Opracowanie
i wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej do 23.03.2018r.

