
 

 

 

GAPR – NG III / 588 / 20 / W                                                Gliwice, 06 lipca 2020 r.  

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA  

WYKONANIE, DOSTARCZENIE I MONTAŻ TABLICY INFORMACYJNO - 

PROMOCYJNEJ 

 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza 

do składania ofert na wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjno - 

promocyjnej pn. „Nowe Gliwice etap III - poprzemysłowe tereny inwestycyjne 

na obszarze byłej koksowni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.1 

Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów 

inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT. 

Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania.  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA: 

Zewnętrzna, wolnostojąca tablica informacyjno – pamiątkowa o wielkości 6m2.  

− Ilość sztuk: 1 

− format: 3x2m2 poziom 

− materiał: płyta kompozytowa typu dibond 3 mm 

− zadruk: pełny kolor z laminatem zabezpieczającym 

− montaż: na stelażu, profile wsporne montować do gruntu (nasypowego) 

w sposób zapewniający stabilność dla strefy wiatru I i wys. ponad poziom morza 

– 219 m npm. 

− tablica musi zostać wykonana zgodnie z załączonymi dokumentami: Podręcznik 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020w 

zakresie informacji i promocji z 21 lipca 2017 r. oraz KSIĘGA IDENTYFIKACJI 

WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki 

spójności na lata 2014-2020 z lipca 2017 r., w szczególności w zakresie 

kolorystyki, wielkości i odległości znaków FE, barw RP, UE oraz herbu / loga 

promocyjnego województwa. 

− Czas na realizację usługi: 14 dni roboczych od dnia zaakceptowania projektu. 

− wzór tablicy do akceptacji Zamawiającego. 

Proszę o wskazanie ceny wraz z dostawą i montażem w Gliwicach. 

 
Forma płatności: przelew 

Prosimy o dostarczenie informacji cenowej do dnia 10 lipca 2020 r. do godz. 

14:00 na mail: ezyla@gapr.pl (podpisana przez osobę uprawnioną 

i zeskanowana oferta) lub osobiście/pocztą. 

Oferty złożone po terminie, niekompletne, częściowe lub wariantowe nie będą 

rozpatrywane. 

Oferty oceniane będą pod względem najniższej ceny brutto wskazanej w złożonej 

ofercie.  
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Zamówienie nie może zostać udzielone: 

1) podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  

powiązania  między  Zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  

do zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  Zamawiającego  lub  osobami  

wykonującymi w imieniu  Zamawiającego  czynności  związane  

z  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  Oferenta  a  Oferentem,  

polegające  w szczególności  na:  

a) uczestniczeniu  w  spółce,  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki  

osobowej,   

b) posiadaniu  co  najmniej  10%  udziałów  lub  akcji,  

c) pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  

prokurenta,  pełnomocnika,   

d) 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 do niedokonania wyboru oferty bez podania 

przyczyny.  

Informacji na temat zapytania udziela: Ewa Żyła (tel. (32) 33 93 178, 

tel. kom. 537 297 664, e-mail: ezyla@gapr.pl). 

 

 

Z poważaniem 

 

Bogdan Traczyk 

 

Prezes Zarządu 

 

 

Załącznik 1 – Formularz ofertowy 
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