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Warszawa, 24 maja 2011 r. 

 
 
                

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i montażu tablicy informacyjnej w związku z 
realizacją projektu „Wspieranie integracji i reintegracji zawodowej kobiet poprzez 
zapewnienie odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego w budynku Stowarzyszenia 
Doskonalenia Umiejętności przy ul. Krzyckiego 5/7 wraz z dostosowaniem dla osób 
niepełnosprawnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.  
 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  
Stowarzyszenie Doskonalenia Umiejętności 

ul. Marszałkowska 83/6 

00-683 Warszawa 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 
1. Wykonanie tablicy informacyjnej:  

a) Wymiary: szerokość: 1 m, wysokość: 0,70 m 

b) Sposób wykonania: materiał graficzny (zgodny z projektem zamieszczonym w załączniku) 

wydrukowany na folii samoprzylepnej, a następnie naklejony na płytę ze spienionego PCV. 

2. Transport i montaż tablicy do żelaznych przęseł ogrodzenia. 

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia minimum 1,5-rocznej 

gwarancji. 

III. KRYTERIUM OCENY OFERTY: 
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który 

przedstawi najtańszą ofertę zgodną z przedstawionymi wymaganiami. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
1. Złożona oferta powinna zawierać całkowite ceny netto oraz brutto realizacji przedmiotu 

zamówienia (z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i innych). 

2. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 27 maja 2011 r. za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: sdu.wisla@gmail.com. 

 

V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
1. Termin:  do 3 czerwca 2011 r. 

2. Miejsce: siedziba Zamawiającego przy ul. Krzyckiego 5/7 w Warszawie. 
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VI. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA I FORMA PŁATNOŚCI 
Termin płatności faktur ustala się do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturach. Za termin 

zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

 

VII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 
Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego 

zapytania ofertowego. Pytania Oferenta muszą być sformułowane na piśmie i wysłane 

elektronicznie na adres: sdu.wisla@gmail.com. 

 

VIII. TRYB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 
Wszyscy Oferenci, którzy złożą swoje oferty zostaną powiadomieni o wynikach postępowania 

nie później niż do dnia 31 maja 2011 r.  

 

IX. UWAGI: 

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

     

 

 

               Ana M. Brajnović 

 

            Stowarzyszenie Doskonalenia Umiejętności 


