
 

 

                     Słupsk, dnia 07.10.2015 r. 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
dla zamówienia dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach  

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 

 
dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę tablicy informacyjnej – sprawa nr 16/PI/2015.  

 
 
1. Zamawiaj ący: „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk.  
 
2. Tryb udzielenia zamówienia:  postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na 

zasadach określonych w obowiązującym w Spółce Regulaminie udzielania zamówień.  
 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablicy informacyjnej  
o otrzymanym dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
w Gdańsku w ramach Projektu pn.: „Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci 
kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk.   
Tablica ma być wykonana zgodnie z Zasadami znakowania zadań dofinansowanych ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – dokument stanowi 
załącznik do niniejszego zapytania oraz znajduje się na stronie:  
http://www.wfosigw.gda.pl/page,418,Zasady_znakowania_i_logo . 
 
Wymagania dotyczące tablicy: 
− Tablica jednostronna o wymiarach 40 cm (szerokość) x 30 cm (wysokość), 
− Materiał: blacha ocynkowana, odporna na działanie czynników atmosferycznych przez minimum 3 lata, 
− Kolor tła tablicy: biały, 
− Tablica będzie zawieszona na elewacji budynku, powinna posiadać w rogach tablicy 4 otwory o średnicy 

10 mm umożliwiające jej umocowanie,  
− Wzór tablicy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 
 
Tablicę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego – budynek D, pokój nr 8. 
 

4. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty podpisania zamówienia. 
 
5. Zamówienia cz ęściowe: nie dotyczy. 
 
6. Opis kryteriów oceny i wyboru ofert: najniższa cena. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania na 
każdym jego etapie, bez podania przyczyn. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z 
przygotowaniem i złożeniem oferty, które nie podlegają zwrotowi w przypadku unieważnienia postępowania. 
 
7. Zawarto ść oferty:  

1) Cena netto i brutto, 
2) Termin wykonania zamówienia. 

  
8. Miejsce oraz termin składania ofert:  
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.10.2015 r. godz. 10:00  na adres: d.feszak@wodociagi.slupsk.pl  
 
 



 

 

9. Osoby do kontaktów: 
1) Donata Feszak tel. 59 840 00 39 d.feszak@wodociagi.slupsk.pl  
2) Jolanta Fracka tel. 59 841 83 99 j.fracka@wodociagi.slupsk.pl  

 
10. Termin zwi ązania ofert ą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres  

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
11. Warunki płatno ści : Zapłata za wykonaną usługę nastąpi jednorazowo po wykonaniu i dostarczeniu do 

Zamawiającego przedmiotu zamówienia oraz po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego. Zapłata 
nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Faktura płatna będzie w terminie 7 dni od 
daty jej dostarczenia Zamawiającemu przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez 
Wykonawcę, przy czym za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 
 

12. Załączniki :  
1) Wzór tablicy - Załącznik nr 1. 
2) Zasady znakowania zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
3) Księga znaku WFOŚ. 

 
13. Informacja o wyniku post ępowania : Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawców  

w terminie związania ofertą. 
 
          

 


