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MCB-09-01/2018        

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/MCB/2018 

 

Zamawiający: 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa 

NIP: 5250012946, REGON: 000001956 

Tytuł Projektu: 
Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie 

Przedmiot 

zamówienia: 
Wykonanie, dostawa i montaż jednostronnej wolnostojącej metalowej tablicy informacyjnej 

Opis 

przedmiotu 

zamówienia: 

− Tablica będzie wyposażona w zestaw mocujący na słupkach wsporczych  

− Konstrukcja wsporcza będzie wyposażona w system mocujący taki aby była możliwość 

wymontowania tablicy informacyjnej i zastąpienia jej tablicą pamiątkową (której 

przedmiot zamówienia nie obejmuje). Rozstaw słupków oraz głębokość ich 

zamocowania w gruncie ma zapewniać stabilność całej konstrukcji, materiały z jakich 

wykonana jest konstrukcja mają być odporne na działanie warunków atmosferycznych. 

− Tablica informacyjna będzie odporna na działanie czynników atmosferycznych; 

− Wymiar tablicy będzie nie mniejszy niż 3 m (szerokość) x 2 m (wysokość) 

− Tablica informacyjna ma zawierać: 

• nazwę beneficjenta: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie 

• tytuł projektu: Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

• cel projektu: Wzrost innowacyjności regionu Mazowsza oraz kraju, poprawa 

konkurencyjności regionu oraz zwiększenie transferu innowacji do regionalnej 

gospodarki poprzez zwiększenie możliwości wykonywania interdyscyplinarnych 

badań oraz umożliwienie korzystania środowisku naukowemu, przedsiębiorcom 

z nowoczesnej infrastruktury badawczej, wykorzystującej najnowsze 

technologie, w tym zwłaszcza informatyczne, multimedialne. 

• znak FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne 

województwa, 

• adres portalu www.mapadotacji.gov.pl 

− Znak UE wraz z odniesieniem do Unii i funduszu, tytuł projektu oraz cel projektu muszą 

zajmować co najmniej 25% powierzchni tej tablicy. 

− Napisy, znaki i logotypy umieszczone na tablicy będą wykonane w sposób trwały i 

czytelny  

Wykonawca wykona projekt graficzny tablicy we własnym zakresie z uwzględnieniem 
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wytycznych z dokumentu „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki 

spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dostępny na stronie 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/zasady-dla-umow-i-aneksow-podpisanych-od-1-stycznia-

2018-r/?preview=true 

Miejsce montażu tablicy: Dziekanów Leśny, ul. Marii Konopnickiej 1 

Dokładne miejsce montażu zostanie wskazane przez Zamawiającego. 

Termin 

realizacji 

zamówienia: 
Do 30.04.2018 

Kryterium 

oceny: 

Kryteria wyboru oferty:  

 

• cena – do 50%  

• czas realizacji zamówienia – 50%  

 

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać max. 50 pkt. Ocena punktowa kryterium 

zostanie dokonana zgodnie z formułą:  

 

               Cena najniższa z oferowanych  

Cn = --------------------------------------------- x 50% x 100 = ……………. pkt.  

                      Cena oferowana  

 

Liczba punktów, które można uzyskać w zakresie kryterium „czas realizacji zamówienia”:  

< 5 dni roboczych - 50 pkt.  

≥ 5 i < 7 dni roboczych - 40 pkt.  

≥ 7 dni roboczych - 30 pkt.  

 

W Formularzu Oferty należy podać cenę wyrażoną w polskich złotych (zł) liczbowo i słownie z 

zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.  

Na Formularzu Ofertowym należy podać cenę netto i brutto, wyrażoną w polskich złotych (zł) 

liczbowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.  
 

Miejsce 

składania ofert: 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Centrum Technologii Informacyjnych 

01-815 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 24, pok. 208  

e-mail: mcb@uksw.edu.pl 

Forma złożenia 

ofert: 

Oferta powinna być przesłana: 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie zeskanowanych dokumentów z podpisem 

osoby upoważnionej do złożenia ofert w imieniu firmy, na adres: mcb@uksw.edu.pl  lub  

dostarczona w wersji papierowej do: Centrum Technologii Informacyjnych UKSW, 01-815 

Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 24, pok. 208  
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Zawartość 

oferty: 

Oferta powinna zawierać: 

• wypełniony formularz Oferty, 

• Odpis z KRS / zaświadczenie z CEiDG, 

• Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z 

innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (treść pełnomocnictwa musi 

jednoznacznie określać czynności, do których wykonywania pełnomocnik jest 

upoważniony; pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii 

potwierdzonej notarialnie). 

 

Termin złożenia 

ofert: 

Oferty będą przyjmowane do dnia 23.04.2018 do godz. 14:00 zgodnie z zapisami zawartymi 

powyżej.  

Kanclerz  

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie 

 

 


