
 
 

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie” 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/DT/ZO/2017-POIS 
 

 

Warszawa, dnia 30.03.2017 r. 

Zamawiający: 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa 
NIP: 5250012946, REGON: 000001956 

Tytuł Projektu: 
„Termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego   
w Warszawie” 

Przedmiot 
zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż wolnostojącej metalowej tablicy 
informacyjnej na poniższych warunkach: 
• Tablica zostanie wykonana jako przestawna i dostarczona wraz z konstrukcją oraz słupkami 
mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie, ustabilizowana bloczkami betonowymi 
dostarczonymi wraz z tablicą, w liczbie niezbędnej do zapewnienia stabilności tablicy przy 
podmuchach wiatru; 
• Wykonawca wykona element graficzny tablicy z folii odblaskowej typu I;  
• Tablica informacyjna będzie odporna na działanie czynników atmosferycznych; 
• Wymiar tablicy będzie nie mniejszy niż 120 cm (szerokość) cm x 80 cm( wysokość); 
• Wykonawca wykona projekt graficzny tablicy we własnym zakresie na podstawie załączonego 
wzoru tablicy informacyjnej (Załącznik nr 1) i prześle go do akceptacji Zamawiającego, przy 
czym Wykonawca uwzględni następujące wytyczne:  
 
Obszar nagłówka tablicy zajmie 30% całkowitej powierzchni tablicy. W tej części pojawią się:  
Logotyp Funduszy Europejskich i nazwa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko po 
lewej stronie oraz logotyp UE złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, 
który współfinansuje projekt po prawej stronie. 
Środek tablicy: 

 Nazwa projektu „Termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”,  

 Cel projektu: Znacząca poprawa efektywności energetycznej budynku uczelni 
publicznej – Rektoratu Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, 
usytuowanego przy ul. Dewajtis 5. ,  

 Beneficjent: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  
Stopka: 

 adres strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl 
 
Tablica jednostronna, konstrukcja, zabezpieczona antykorozyjnie i nawierzchniowo.  
Lico z blachy ocynkowanej 0,5 mm.  
Na lico naklejona naklejka z drukiem solwentowym w pełnym kolorze, zabezpieczona laminatem.  
Nadruk na tablicy zgodnie z załączonym wzorem, obejmujący elementy graficzne i tekstowe.  
Litery w kolorze czarnym, znaki, loga i emblematy wielokolorowe, tło tablicy białe.  
Tablica montowana w gruncie, na wspornikach o wysokości minimum 180 cm do dolnej krawędzi 
tablicy.  
Montaż tablicy gwarantujący trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowników.  
Miejsce montażu tablicy: Dostarczanie i montaż tablicy przed budynkiem Rektoratu 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 00-815 Warszawa. 
Dokładne miejsce montażu zostanie wskazane przez Zamawiającego. 
Termin realizacji zamówienia: do 7 dni roboczych 
Okres rękojmi za wady: nie mniej niż 24 miesiące 

 

Kryterium 
oceny: 

Kryteria wyboru oferty: 
cena 50% 
czas dostawy – 50% 
 
W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać max. 50 pkt. Ocena punktowa kryterium  
zostanie  dokonana zgodnie z formułą: 
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               Cena najniższa z oferowanych  
Cn  = --------------------------------------------- x 50% x 100 = ……………. pkt.  
             Cena oferowana 
 
W zakresie kryterium „czas dostawy” ilość punktów, które można uzyskać:  
< 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. 

Miejsce 
składania ofert: 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
Dział Techniczny 
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 24, pok. 021, Warszawa 01-938 
e-mail: j.wdowiak@uksw.edu.pl 

Forma złożenia 
ofert: 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego i 
zeskanowanego formularza ofertowego (Załącznik nr 2) z podpisem na adres: 
j.wdowiak@uksw.edu.pl lub dostarczona w wersji papierowej do Działu Technicznego 
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 24, pok. 021, Warszawa 01-938. 

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 05.04.2017r. do godz. 15.00 zgodnie z postanowieniami 

zawartymi powyżej. 

Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
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