
lnformacia o planowanym
postępowaniu o wartości nie przekraczajqcej równowartości kwoty 14.000 euro

na wykonanie, dostarczenie i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiajqcego
2 szt. jednostronnych tablic informacyjnych wg załqczonego wzoru w zwiqzku z rea|izacjq
projektu: ,,Reku|tywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich,, w ramach programu:

,, Regionalny Program operacyjny Województwa Łódzkiego na |ata2oo7-2oL3

1.. Nazwa (firma), adres Zamawiajqcego oraz nazwa i adres jednostki wnioskujqcej'
Miasto Piotrków Trybunalski, 97.300 Piotrków Tryb., Pasaż Karo|a Rudowsklego 10;
Nazwa komórki organizacyjnej:
Biuro lnżyniera Miasta

2 '  op is  przedmiotu zamÓwienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostarczenie i montaz f jednostronnych
tab|ic informacyjnych w zwiqzku z rea|izacjq projektu ,,Rekultywacja składowiska
odpodów w Dołoch Brzeskich,, współfinansowanego przez Unię Europejskq
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
operacyjnego Województwa Łódzkiego na |ata 2007.20L3- wgza|qczonego Wzoru'
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Zakres zamówienio obeimuie:

o zaprojektowanie tabl ic informacyjnych Wg ponizszych za|eceń zgodnie
z Zasadami promocji projektow dla beneficjentow Regionalnego Programu
operacyjny Województwa Łódzkiego na lato 2007-201.3, stanowiqcymi zatqcznik
nr 1 do Uchwaty nr 230Ll09 Zarzqdu Województwa Łódzkiego z dnia
1.6 grudnia 2009 r., udostępnionymi na stronie:

http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/58ba168044997db3ac8bf9ba7bc64a9/Zasad)' d
la-bęneficj enta-9grudnia2009-23 1 22009.EIflMOD:AJPERES

o zaprojektowanie konstrukcji i  stupków mocujqcych Wg standardów
obowiqzujqcych dIa znaków drogowych,

. wykonanie zaprojektowanych tablic informacyjnych - po formalnei akceptaci i
pro iektu tabIic przez Zamawiajqcego,

o wykonanie zaprojektowanych konstrukcji i  stupków mocujqcych - po forma|nei
akceptaci i proiektu konstrukci i przez Zamawiajqcego,

o montaż tab|ic informacyjnych do konstrukcji mocujqcych w miejscach wskazanych
przez Zamawiajqcego.

Wvmaaania w zakresie tablic informacvinvch:

- tab|ice o wymiarach 200 cm szer. x 150 cm wysokości, przy czym do|na krawędź
tab|icy na wysokości 1,5 m,

_ wykonane z blachy ocynkowanej lub równoważnej,

- gładkie |akierowane z grafikq nanoszonQ metodq sitodruku |ub z p|otera tnqcego,

-  odporne na warunki  pogodowe -tab| ice będq z|oka| izowane na zewnqtrz .

Termin wykonania zamówienia.

Do 10 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nle później n|ż do 29 grudnia 2010 r.

Inne szczegótowe wymagania Zamawiajqcego:

a) Zamawiajqcy przedtoży Wykonawcy niezbędne dane do umieszczenia na
tabl icach,

b) Wykonawca przedstawi Zamawiajqcemu w formie papierowej projekt tab|ic
informacyjnych do zaakceptowania - przed wykonaniem tablic,

c) Wymagany okres gwarancji: 24 miesiqce
d) warunki płatności: do 14 dni na podstawle prawidłowo wystawionej faktury.

3 .

4 .
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5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Wykonawcy zainteresowani p|anowanym postępowaniem proszeni sq o ztożenie do dnia
10 grudnia do godziny 10,00 pisma o przestanie zaproszenia do sktadania ofert wraz
z podaniem adresu do korespondencji, numeru telefonu/faxu oraz adresu e-mail. Zgtoszenia
naIeżv dokonać w formie pisemnei.

oferte należv ztożvć w formie pisemnei:
a) osobiście w siedzibie: Urzqd Miasta w Piotrkowie Trybuna|skim,

ul. Szkolna 28, pokój nr 40
lub ,
b) przesłać na adres: Urzqd Miasta w Piotrkowie Trybuna|skim

u|. Szko|na 28, pokój nr 40
lub,
c) faxem na numer: o4473f 18 38, za późniejszym dostarczeniem wersji orygina|nej,
l ub
d) w wersji elektronicznej na e-mail: r.oleinik(Dpiotrkow.pl

za późniejszym dostarczeniem wersji oryginaInejw nieprzekraczalnym terminie:
do dnia L5.L2.2OLO r. do godziny 10.00

oferty otrzymane po terminie składania ofert zostanq zwrócone Wykonawcom bez
otwierania.

Do ofertv musza bvć dołaczone nastepuiace dokumentv:
a) wypetniony i podpisany Formularz oferty;
b) podpisany Wzór umowy;

6. Wzór umowy.
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