
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 6
tel. +48 15 642 25 76, fax +48 15 842 49 51, e-mail: wzpinos  @kul.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Na  podstawie  art.  4  pkt  8  Ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  prawo  zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na:

Zaprojektowanie , wykonanie, dostawę i montaż   tablicy pamiątkowej

dla projektu pn. „Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku
inżynieria  środowiska  na  Wydziale  Zamiejscowym  Prawa  i  Nauk  o  Społeczeństwie  KUL
w Stalowej Woli”  realizowanego  w ramach PO IiŚ 2007-2013,  Priorytet  XIII,  Działanie  13.1
Infrastruktura szkolnictwa wyższego.

1. Zamawiający:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Regon: 000514064 NIP: 7120161005

Osoba do kontaktu:
Robert Stachyra
Tel.: 505 525 697

e- mail: lambda@kul.pl
 

2. Przedmiot zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:
1. zaprojektowanie  tablicy  pamiątkowej  wg  poniższych  zaleceń  –  zgodnie  z  zasadami

promocji dla beneficjentów POIiŚ 2000-2013;
2. wykonanie  zaprojektowanej  tablicy  pamiątkowej  –  po  jej  formalnej  akceptacji  przez

Zamawiającego;
3. dostawę zmontowanej tablicy i elementów mocujących na miejsce realizacji inwestycji;
4. montaż  tablicy  pamiątkowej  na  elewacji  zewnętrznej  budynku  będącego  przedmiotem

projektu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
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Opis przedmiotu zamówienia:
1. Naścienna tablica pamiątkowa o wymiarach 1 m (szerokość) x 0,7 m (wysokość);

2. Tablica z dwóch warstw plexi:
 plexi satynowa jako podkład-tył,
 plexi bezbarwna jako przód,
  warstwa  środkowa:   wydruk  lewostronny  na  folii  bezbarwnej  przyklejony  do  plexi

bezbarwnej, 
 mocowanie: kołki   dystansowe ozdobne zespalające płyty w narożach tablicy.

Użyty  materiał  powinien  być  trwały,  tj.  odporny  na  warunki  atmosferyczne,
zapewniający  czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy.

3. Tablica pamiątkowa  będzie zamontowana  na zewnętrznej  elewacji  budynku.  Elewacja
wykonana jest z miedzi patynowanej, pod miedzią znajduje się płyta OSB.

4. Tablica pamiątkowa musi zawierać następujące elementy:

 Emblemat Unii Europejskiej,
 Słowne  odwołanie  do  Unii  Europejskiej  oraz  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju

Regionalnego,
 Logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko /POiIŚ/,
 Hasło promocyjne POIiŚ /”Dla rozwoju infrastruktury i środowiska”/,

Powyższe informacje powinny zajmować min. 25% powierzchni tablicy
 Logo Beneficjenta, tj. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 Tytuł projektu „Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku

inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Prawa i  Nauk o Społeczeństwie KUL w
Stalowej Woli”,

 Informację  o  współfinansowaniu  ze  środków  Unii  Europejskiej  ”Projekt  /nazwa/
współfinansowany/a  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko”/

Tablica  pamiątkowa  musi  mieć  następujący  układ  i  strukturę  powierzchniową,  wg  poniższego
wzoru:
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Wzory  i  wytyczne  projektowania  tablicy  pamiątkowej  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura
i Środowisko  2007-2013  zamieszczone  są  na  stronie  Instytucji  Wdrażającej  –  Ośrodek
Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (http://www.opi.org.pl).

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do dnia 31.08.2015 r.
            Miejsce realizacji Zamówienia: 
                                                               Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie
                                                               Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
                                                               ul. Ofiar Katynia 8 b
                                                               37-450 Stalowa Wola 
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4. Kryterium oceny ofert:

Kryterium oceny oferty: cena 100%

5. Wzór  umowy  lub  istotne  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści
umowy z wykonawcą zamówienia:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

6. Sposób składania oferty:

Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej  kopercie z dopiskiem  Oferta na tablicę
pamiątkową dla projektu „Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju
kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie
KUL w Stalowej Woli” 
na adres:

Dział Obsługi Wydziałów Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli
ul. Ofiar Katynia 6
37-450 Stalowa Wola

Jednocześnie do wiadomości na adresy poczty elektronicznej:
lambda@kul.pl
jodymu@kul.pl

7. Sposób przygotowania oferty:

Oferta sporządzona powinna być w języku polskim, w formie pisemnej  na maszynie, 
komputerze, nieścieralnym atramentem. Ofertę należy sporządzić wg załącznika nr 2 załączonego 
do niniejszego zapytania ofertowego.  Do oferty należy dołączyć:
- projekt graficzny  tablicy pamiątkowej.

Oferta nie spełniająca tego warunku zostanie odrzucona.
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8. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 10.08.2015 r. 

Miejsce składania ofert:
w formie pisemnej: Dziekanat Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL   
w Stalowej Woli

         ul. Ofiar Katynia 6
                                37-450 Stalowa Wola
Jednocześnie w wersji elektronicznej  na adresy poczty elektronicznej:
lambda@kul.pl
jodymu@kul.pl

Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie nie będą rozpatrywane.

Sporządził:

Joanna Dyrda-Muskus    
15.07.2015   

Zatwierdził:

Prof. dr hab. Andrzej Kuczumow 15.07.2015 r.
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Załącznik nr 1

UMOWA (wzór umowy)

zawarta w dniu ..................... r. 

na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej dla projektu pn.:

„Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale

Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli”

zawarta pomiędzy:

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II  z siedzibą przy Al.  Racławickie 14,  20-950

Lublin,  NIP:  712-016-10-05,  REGON:  000514064,  reprezentowanym  przez:  …………………..,

…………………….., na podstawie pełnomocnictwa znak ………………………………….., 

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ……………………………… ,

NIP: ………….., REGON:………………, 

reprezentowanym przez ………………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści: 
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§ 1

Na podstawie niniejszej Umowy, zawartej w wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego

na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze

zm.) zwaną dalej „Ustawą” oraz w oparciu o zwycięską ofertę na zaprojektowanie, wykonanie, do-

stawę i montaż tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla

powstania  i  rozwoju kierunku inżynieria  środowiska na Wydziale Zamiejscowym Prawa i  Nauk

o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli” Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania, wykona-

nia, dostawy i montażu dla Zamawiającego  tablicy pamiątkowej  będącego przedmiotem niniej-

szej umowy.

1. Tablica pamiątkowa  zaprojektowana  i wykonana jest dla projektu pn.: „Baza dydaktyczna i

badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale

Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli” o numerze WND-

POIS.13.1-009/08-1  realizowanego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura

i  Środowisko,  działanie  13.1  Infrastruktura  szkolnictwa  wyższego  na  podstawie  umowy

o dofinansowanie nr UDA-POIS.13.1-009/08-00 z dnia 24 kwietnia 2009 r.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  realizacji  niniejszej  umowy  z  najwyższą  starannością,

zgodnie  z  zaleceniami  Zamawiającego,  zasadami  współczesnej  wiedzy  technicznej,

Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania, wykonania, dostawy i  montażu tablicy

pamiątkowej, która będzie umieszczona na elewacji budynku według wzorów i wytycznych

PO  Infrastruktura  i  Środowisko  2007-2013  zamieszczonych  na  stronie  Instytucji

Wdrażającej  –  Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

(http://www.opi.org  .pl).

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zaprojektowania,  wykonania,  dostarczenia  i  montażu

tablicy pamiątkowej   sporządzonej  w jednym egzemplarzu i  przekazania  jej  w terminie

najpóźniej do dnia 31.08.2015 r. do godziny 14.00.
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§ 3

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za ww. usługę Strony ustalają zgodnie z ofertą na kwotę brutto

……………  (słownie:  …………………………………………………………….),  kwota  netto

…………  złotych  plus  należny  podatek  VAT  w  kwocie  ……………  (słownie:

…………………………………………),  która  zostanie  uiszczona  na  konto:

……………………………………….  w terminie 14 dni od daty złożenia przedmiotu umowy

wraz z protokołem przekazania w siedzibie Zamawiającego oraz otrzymania prawidłowo

wystawionej faktury.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane

z należytą realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz nie może ulec zmianie.

§ 4

Umowa zawarta jest na czas od ......................... r. do 31.08.2015 r.

§ 5

1. Przekazanie  tablicy  pamiątkowej  odbędzie  się  na  podstawie  protokołu  zdawczo  –

odbiorczego.

2. Protokół  zdawczo  –  odbiorczy  podpisany  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę  jest  dla

Wykonawcy  potwierdzeniem  jego  przekazania,  lecz  nie  dowodem  sprawdzenia  jego

kompletności i jakości.

§ 6

Wykonawca nie może powierzyć prac wymienionych w § 1-2 innym osobom bez uprzedniej zgody

Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 7

1. Wykonawca udzieli  Zamawiającemu pisemnych gwarancji  jakości na przekazaną tablicę

pamiątkową będącą przedmiotem umowy w dniu jej przekazania.

2. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji

jakości,  Zamawiającemu  służyć  będą  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  tablicy

pamiątkowej.

3. Zamawiający zobowiązany jest pisemnie powiadomić Wykonawcę o wadach, w terminie do
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7 dni od ich ujawnienia.

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  naprawienia  wad  niezwłocznie  po  otrzymaniu

zawiadomienia od Zamawiającego, w terminie podanym w tym zawiadomieniu.

§ 8

1. Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  naliczenia  kar  umownych  od  Wykonawcy

w sytuacji:

2.1. opóźnienia  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  -  w  wysokości  0,1  %  wartości

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia, kiedy tablica pamiątkowa

powinna być dostarczona,

2.2. opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wartości brutto za

każdy dzień opóźnienia licząc od dnia, wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia

wad,

2.3. odstąpienia  od  Umowy  przez  Wykonawcę  z  przyczyn  za  które  odpowiedzialność

ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wartości brutto.

3. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1. i 2.2. nie zwalnia Wykonawcy z obo-

wiązku dokończenia realizacji przedmiotu umowy, ani z żadnych innych zobowiązań umow-

nych.

4. Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  w kwotach przenoszących wysokość za-

strzeżonych w niniejszej umowie kar umownych.

5. Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego

Wykonawcy, na co Wykonawca wyrażą zgodę.

§ 9

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności przerwania prac stanowiących przed-

miot niniejszej umowy – Wykonawca przy udziale Zamawiającego w okresie 20 dni od dnia zgło-

szenia sporządzi protokół zaawansowania przerwanych prac, który będzie podstawą do rozliczenia

między stronami.

§ 10

1. Do kierowania pracami nad zaprojektowaniem, wykonaniem, dostawą i montażem tablicy
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pamiątkowej,  stanowiącej  przedmiot  niniejszej  umowy,  wyznacza

się .........................................., tel. ..............................., email: ..........................................

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego

wyznacza się……………………………………………………………..................................

3. Strony  ustalają,  iż  komunikacja  i  wymiana  korespondencji  odbywać  się  będzie  drogą

elektroniczną, pisemną lub faksową.

§ 11

1. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności

prawnych przez Strony związanych z realizacją niniejszej umowy, Strony zastrzegają formę

pisemną pod rygorem nieważności.

3. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron umowy nie

stanowi  zmiany  jej  treści  i  nie  wymaga  sporządzenia  aneksu  do  umowy.  Strony

zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej

lub o zmianie adresu. W przypadku zaniechania tego obowiązku zawiadomienie uważa się

za skutecznie doręczone na adres wskazany w niniejszej umowie.

§ 12

W razie zaistnienia sporu na tle realizacji niniejszej umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie

właściwemu rzeczowo sądowi w Lublinie.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Zamawiający: Wykonawca:

...................................................... ......................................................
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Załącznik nr 2

(pieczęć oferenta)

OFERTA

1. Na podstawie warunków zamówienia podejmuję się : Zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu tablicy
pamiątkowej dla projektu pn.  „Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i  rozwoju kierunku
inżynieria środowiska na Wydziel Zamiejscowym Prawa i  Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli”
- w zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym – z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz
normami i należytą starannością.

2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
3. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowy

i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
5. Oświadczamy,  że  posiadam  konieczną  wiedzą  i  dysponuję  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz

osobami zdolnymi do przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia w określonym czasie.
6. Termin wykonania zamówienia zostanie zachowany zgodnie z zapytaniem ofertowym do dnia 31.08.2015 r.
7. Oferujemy realizację zamówienia:

Wyszczególnienie Ilość Cena jedn.
Wartość
( netto )

VAT Wartość
( brutto )

Zaprojektowanie,
wykonanie,

dostawa i montaż
tablicy pamiątkowej

1

RAZEM
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