
 

Numer sprawy: DO.262-22/19                                                       Sanok, dnia 19 lipca 2019 roku 

 
 
 

  
 

 
Z a p y t a n i e  o f e r t o w e 

 
 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro na podstawie art. 4. pkt. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ), a jednocześnie 

nieprzekraczającej 20 tys. PLN netto  
 

na 
 

na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu 
pn. „Budowa Centrum Symulacji Medycznej dla kierunków; pielęgniarstwo i 

ratownictwo medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunków; 
mechanika i budowa maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana 

Grodka w Sanoku” w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, 
działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i 

ustawiczne oraz PWSZ – tryb pozakonkursowy  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014 – 2020  
 

 
Zatwierdzam 

 
……………………….. 

/w imieniu Zamawiającego / 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z treścią Ogłoszenia i ponoszą ryzyko 
nieprzekazania wszystkich wymaganych informacji oraz niedostarczenia wszystkich wymaganych 
dokumentów lub oświadczeń, a także złożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:  

Nazwa Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku  
REGON: 371020877        NIP: 687-17-40-766 
Adres: ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok 
Strona internetowa: www.pwsz-sanok.edu.pl    
Strona BIP:  www.pwsz-sanok.4bip.pl   
Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00 
Sprawę prowadzi: Dział organizacyjny, tel.: 0-13 46 55 968, faks: 0-13 46 55 959 
e-mail: asabat@pwsz-sanok.edu.pl   
Rodzaj Zamawiającego: uczelnia wyższa  
Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających 
 
Uwaga - w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy wpisać znak postępowania:  
DO. 262-22/19                                                        

 

II. Tryb udzielenia zamówienia i miejsce  publikacji zapytania: 

1. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm. ) zwana dalej ustawą,   
a jednocześnie nieprzekraczającej 20 tys. PLN netto. Dokumentem regulującym są Wytyczne  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.W niniejszym 
postępowaniu Zamawiający będzie jednakowo traktował wszystkie podmioty ubiegające się  
o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, według reguły 
dotyczącej jawności postępowania i dokumentowania czynności w formie pisemnej. 

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść zapytania. 

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:     
 strona internetowa Zamawiającego: www.pwsz-sanok.edu.pl   
 strona BIP Zamawiającego:  www.pwsz-sanok.4bip.pl    
 siedziba Zamawiającego: – tablica ogłoszeń ETO 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu i montażu tablicy informacyjnej dla 

projektu pn. „Budowa Centrum Symulacji Medycznej dla kierunków; pielęgniarstwo i ratownictwo 

medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunków; mechanika i budowa maszyn 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku” w ramach osi priorytetowej 

VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 
Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, nr RPPK.06.04.02-IZ.00-18-

006/18. 
 

Tablica musi zawierać: 

1) nazwę Beneficjenta – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. 

2) tytuł Projektu – „Budowa Centrum Symulacji Medycznej dla kierunków; pielęgniarstwo  

i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunków; 

mechanika i budowa maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka 

w Sanoku” 

3) cel projektu – „Wsparcie dla studentów kierunków pielęgniarstwa, ratownictwa 

medycznego w zakresie Budowy Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G oraz wsparcie 

dla studentów kierunku mechanika i budowa maszyn poprzez wyposażenie pracowni  

i laboratoriów”. 

http://www.pwsz-sanok.edu.pl/
http://www.pwsz-sanok.4bip.pl/
mailto:asabat@pwsz-sanok.edu.pl
http://www.pwsz-sanok.edu.pl/
http://www.pwsz-sanok.4bip.pl/


 

 3 

4) zestaw logo – znak FE, barwy RP, znak UE oraz logo promocyjne województwa 

podkarpackiego 

5) adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 

Tablica informacyjna o wymiarach 200 cm (wysokości) x 300 cm (szerokości) wykonana z blachy 

ocynkowanej o grubości  np. 1,25 mm, Nadruk odporny na promieniowanie UV w wersji 

pełnokolorowej. Ze względu na rozmiary i stabilność tablica powinna być wzmocniona np. 

odpowiednią  ramą (rozwiązanie techniczne pozostawiamy w gestii wykonawcy)  

 
Przykładowy projekt tablicy ( po wyborze oferty i złożeniu zamówienia oferent opracuje  projekt)  

 

 

Ważne! 

Znaki i informacje na tablicy muszą być czytelne. Tablica informacyjna nie może zawierać innych 
informacji i elementów graficznych. Wzór tablicy dostępny na stronie:  
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-
promocji-programu/1691-zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-umowy-podpisane-od-1-
stycznia-2018-roku 
„Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 
informacji i promocji”  
https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2017/logotypy_2018/21.07.2017_aktualizacja_Podr
ęcznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo.pdf 
 

Projekt tablicy wymaga akceptacji Zamawiającego. 

Zakres zamówienia: 

1) wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z zaleceniami zamawiającego 

2) dostawa tablicy 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/1691-zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/1691-zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/1691-zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku
https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2017/logotypy_2018/21.07.2017_aktualizacja_Podręcznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo.pdf
https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2017/logotypy_2018/21.07.2017_aktualizacja_Podręcznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo.pdf
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3) montaż tablicy w miejscu realizacji projektu, wskazanym przez zamawiającego na zewnątrz 

ogrodzenia od strony ulicy Mickiewicza. Materiał z którego ma być wykonana tablica musi być 

trwały, estetyczny i odporny na uszkodzenia przez okres minimum 4 lat 

 

4) 2 lata gwarancji. 

 
2. Nomenklatura wg CPV:  

 
      31523200-0 Trwałe znaki informacyjne    
 

IV. Termin wykonania zamówienia: 
 

Zamówienie musi zostać zrealizowany w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków:  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

  
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku;  
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku;  
3) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunku;  

 
Ocena spełniania powyższych warunków, wymaganych od Oferentów, zostanie dokonana wg formuły 
spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia w złożonym formularzu ofertowym. Z jego treści musi 
wynikać jednoznacznie, iż Oferent spełnia podane warunki. Niespełnienie warunków skutkować będzie 
wykluczeniem Oferenta z postępowania. 
 

VI. Kryteria oceny ofert: 
 
Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska w wyniku oceny, najwyższą liczbę punktów. 
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Kryterium Sposób oceny Maksymalna punktacja 

 
1. Cena 
 

Waga kryterium: 100% 

Punkty za kryterium zostaną 
przyznane wg wzoru: 

X=(A/B) x 100 pkt  

gdzie: 

X - liczba punktów za kryterium 

A - najniższa cena brutto 
wynikająca ze złożonych ofert 

B - cena brutto ocenianej oferty 

Podane w ofercie ceny są 
całkowite i ostateczne, 
uwzględniające wszystkie 
należne składki i inne 
należności budżetowe, które 
mogą wyniknąć z realizacji 
umowy bez względu na to, na 
której stronie ciąży obowiązek 
ich odprowadzenia. 

 
100 pkt 
 

 

VII. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty 

 

1. Termin i sposób 

złożenia: 

 
 

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby 
Zamawiającego (ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, pokój 202, budynek 
A z dopiskiem „Studium Wykonalności”), albo przesłać na adres  
e-mail: asabat@pwsz-sanok.edu.pl, na formularzu ofertowym 
załącznik 2, w terminie do dnia  29 lipca 2019 roku do godziny 10.00. 
Otwarcie ofert o godzinie 11, pokój 111. Oferty złożone po ww. terminie 
nie będą rozpatrywane. 

2. Osoba do kontaktu: W sprawach przedmiotu zamówienia: 
Arkadiusz Sabat  
tel./fax.: 0-13 46 55 968, 0-13 46 55 959, email: asabat@pwsz-
sanok.edu.pl    
w godz. pomiędzy 7:30 a 15.00 

3. Wykluczenia:  Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie 

wskazanym w Zaproszeniu do składania ofert. 

 Nie będą rozpatrywane oferty, które nie będą zawierały wszystkich 

treści zawartych w formularzu Wzór oferty określony przez 

Zamawiającego. 

 Nie będą rozpatrywane oferty, z których wynika, że Oferent lub 

oferta nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. 

 Nie będą rozpatrywane oferty wykraczające poza możliwości 

techniczne Zamawiającego dotyczące zapewnienia wymagań dla 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być 

udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 

 
VIII. Informacja o wynikach postepowania: 

1. Wykonawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o wynikach postępowania w ciągu trzech 
dni roboczych od dnia wyboru oferty.  

2. Zamawiający podpisze umowę o współpracy z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów 
w oparciu o kryteria wymienione w Rozdziale VI. 

 

IX. Warunki udzielenia zamówienia: 
 

mailto:asabat@pwsz-sanok.edu.pl
mailto:asabat@pwsz-sanok.edu.pl
mailto:asabat@pwsz-sanok.edu.pl
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1. W przypadku kiedy otrzymane oferty będą przewyższały środki dostępne na udzielenie 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Oferentem. Negocjacje 

dokumentowane będą notatką podpisaną przez obie zaangażowane strony. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

3. Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wyboru 

oferty i ogłoszenia wyników oraz realizacji projektu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku  

o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

X. Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są: 
 

1. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy, 
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy. 
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Załącznik nr 1. Formularz wzór oferty. 
 
Ja, niżej podpisana/y,  
 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nr : DO.262-22/19 na wykonanie i montaż 
tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Budowa Centrum Symulacji Medycznej 
dla kierunków; pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie pracowni  
i laboratoriów dla kierunków; mechanika i budowa maszyn w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku” w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna 
i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe 
i ustawiczne oraz PWSZ – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, niniejszym oferuję wykonanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie 3 zapytania ofertowego  
z dnia 19.07.2019. 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERENTA 

Nazwa firmy  

Numer telefonu i adres  
e-mail 

 

Adres   

 

KRYTERIA OCENY - WAGA Przyznane 
punkty 

CENA – 100%  

Cena brutto   PLN   

 

Termin 14 dni płatności na podstawie faktury vat po zrealizowaniu usługi bez zastrzeżeń ze 
strony Zleceniodawcy. 
 
Niniejszym oświadczam, że: 

 Deklaruję możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w podanych terminach za 
podaną cenę brutto obejmującą wszystkie należne składki i inne należności budżetowe 
(podatki i inne). 

 Zawarte dane w formularzu oferty są prawdziwe, a w przypadku wezwania przez 
Zamawiającego do ich udokumentowania złoże w terminie 3 dni odpowiednie 
dokumenty potwierdzające. 

  
 W celu uniknięcia konfliktu interesów nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi  w  imieniu  beneficjenta  czynności  związane  
z  przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu 
co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub 
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w 
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego 
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

  
 Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej z ofert z przyczyn finansowych lub 

merytorycznych. 
  
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

wyboru oferty i ogłoszenia wyników oraz udziału w projekcie (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)). 
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 Z tytułu odstąpienia od umowy, w przypadkach o których mowa powyżej, Oferentowi nie 
przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego, w szczególności roszczenia finansowe. 

 Zrealizuję zamówienie w terminie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 
  
 W razie uzyskania najwyższej oceny punktowej zobowiązuję się do przyjęcia zlecenia lub 

podpisania umowy na uzgodnionych warunkach oraz w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 
 
 
 

   

Data, miejsce  Podpis 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


