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Kościerzyna, 28.06.2017r.

Wg rozdzielnika

Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
Przeprowadzenie promocji projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie
połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego
oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie promocji Projektu „Budowa węzła integracyjnego
w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji
zbiorowej w Powiecie Kościerskim” zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i projektów
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 stanowiącymi Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WO 2014-2020. Przedsięwzięcie
współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Mobilność, Działanie 9.1. Transport miejski, Poddziałanie 9.1.2.
Transport miejski.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a.












Dostawa i montaż tablic informacyjnych
Ilość: 5 sztuk
Rozmiar: 80x120 cm
Tablice jednostronne
Wymagane tło tablicy: białe
Wymagany kolor grafiki: pełen kolor (przy tworzeniu grafik należy stosować zasady z Księgi
identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów poli tyki spójności
na lata 2014 – 2020)
Wymagany kolor napisów - czarny
Nadruk: według projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego. Projekt graficzny treści tablicy
musi zostać przygotowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i projektów
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 stanowiącymi Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.
Materiał: tablice wykonane z materiałów i w technologii zapewniającej ich trwałość 5 lat
Konstrukcja: Tablice montowane na stelażu z profili zamkniętych stalowych zabetonowane





w gruncie na rurach stalowych.
Montaż: montaż tablic informacyjnych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem realizacji
robót budowlanych zaplanowanych na lata 2017-2020 i uzależniony będzie od terminów
zakończenia postępowań przetargowych oraz podpisania Umów z Wykonawcami
Gwarancja/rękojmia: na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru.

W okresie trwałości tablice informacyjne powinny być estetyczne, czytelne, nie powinny pękać, ulegać
odkształceniom, zmianom barwy. Logotypy i napisy powinny pozostać w formie n iezmienionej, system
montażu powinien zapewniać trwałość i stabilność montowania.
b. Dostawa i montaż tablic pamiątkowych














Ilość: 5 sztuk
Rozmiar: 80x120 cm
Tablice dwustronne
Wymagane tło tablicy: białe
Wymagany kolor grafiki: pełen kolor (przy tworzeniu grafik należy stosować zasady z Księgi
identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności
na lata 2014 – 2020)
Wymagany kolor napisów - czarny
Nadruk: według projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego. Projekt graficzny treści tablicy
musi zostać przygotowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i projektów
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 stanowiącymi Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WO 2014-2020.
Materiał: tablice wykonane z materiałów i w technologii zapewniającej ich trwałość minimum 5 lat .
Konstrukcja: Tablice montowane na stelażu z profili zamkniętych stalowych zabetonowane
w gruncie na rurach stalowych.
Montaż: w ostatnim miesiącu realizacji zamówienia.
Gwarancja/rękojmia: na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru.

W okresie trwałości tablice pamiątkowe powinny być estetyczne, czytelne, nie powinny pękać, ulegać
odkształceniom, zmianom barwy. Logotypy i napisy powinny pozostać w formie niezmienionej, system
montażu powinien zapewniać trwałość i stabilność montowania.
c. Ogłoszenie w prasie regionalnej







Informacja prasowa nt. projektu
Format: 9 modułów
Druk: pełny kolor 4/0
Strony: ogłoszeniowe
Emisja: 1 raz
Termin emisji: dzień roboczy

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia treści i projektu ogłoszenia oraz terminu emisji z Zamawiającym
oraz do dostarczenia Zamawiającemu oryginału publikacji.

d. Przeprowadzenie konferencji kończącej projekt


















zaprojektowanie i druk plakatów informujących o konferencji (nakład 30 szt., format A3, druk pełny kolor
4/0, papier kreda 160g). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć plakaty do siedziby Zamawiającego;
konferencja kończąca projekt zorganizowana w Kościerzynie w sali udostępnionej przez
Zamawiającego;
ustalenie tytułu i programu konferencji w uzgodnieniu z Zamawiającym;
opracowanie i druk listy obecności zawierającej: imię i nazwisko, nazwę instytucji oraz numer telefonu
uczestnika konferencji. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu oryginały list
obecności niezwłocznie po konferencji;
opracowanie, druk i wysłanie zaproszeń do uczestników konferencji w porozumieniu z Zamawiającym
(nakład: 200 szt., format: zaproszenie A6 poziome 298x105mm składane po krótkim boku, druk pełny
kolor 4/4, papier kreda matowy 300g);
zapewnienie obsługi konferansjerskiej podczas konferencji;
zapewnienie personelu obsługującego sprzęt medialno-nagłośnieniowy w trakcie konferencji;
zorganizowanie i obsługa recepcji konferencji, rejestracji gości w oparciu o przygotowane listy
obecności;
opracowanie, wykonanie i dystrybucja kompletów materiałów promocyjnych dla uczestników konferencji:
torba papierowa ekologiczna z uchwytami (biała z nadrukiem logotypów full color, 240x100x360 mm,
gramatura: 90g/m2), notes (okładka full color z logotypami, format A5, kratka, 80 kartek); długopis
(automatyczny, obudowa plastikowa, biała z nadrukiem logotypów full color, wkład niebieski klasyczny);
folder nt. projektu (format A4, objętość minimum 8 stron, druk pełny kolor 4/4 - okładka błysk 250g
z logotypami, wnętrze: papier kreda 150g);
opracowanie, wykonanie i dystrybucja materiałów prasowych zawierających podstawowe
i najważniejsze informacje o projekcie oraz źródłach finansowania (format A4, zgięte na pół do formatu
A5, nakład: 30 szt., druk pełny kolor 4/4, papier kreda 160g);
wizualizacja konferencji zgodnie z „Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020”. Wykonawca zapewni odpowiedni wystrój sali konferencyjnej (logotypy) z uwzględnieniem
prezentacji tytułu projektu, informacji o źródłach jego finansowania itp.;
udokumentowanie fotograficzne przebiegu konferencji i przekazanie materiałów na nośniku CD
Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu konferencji (min. 60 zdjęć). Zakres dokumentacji
fotograficznej obejmuje m.in.: oznakowanie sali, rejestrację gości, wystąpienia przedstawicieli
Zamawiającego i innych prelegentów, zdjęcia publiczności, dystrybucję materiałów promocyjnych
i prasowych.

Zamawiający nie przewiduje cateringu oraz oprawy artystycznej.
Wszystkie elementy konferencji, w tym treść i szatę graficzną, należy uzgodnić z Zamawiającym i wykonać
ostatecznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest do:
a) stosowania Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
b) uzgodnienia z Zamawiającym terminów realizacji poszczególnych elementów i działań,

c) uzgodnienia z Zamawiającym szaty graficznej i treści elementów objętych zamówieniem,
d) wykonania przedmiotu zamówienia po uzyskaniu ostatecznej akceptacji Zamawiającego,
e) przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji potwierdzającej realizację przedmiotu
zamówienia.
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 czerwca 2020r.
W przypadku skrócenia bądź wydłużenia terminu zakończenia realizacji Projektu „Budowa węzła
integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz
utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim” Zamawiający zastrzega sobie prawo
do skrócenia bądź wydłużenia wymaganego terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena 100%
4. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
1. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru (potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez zleceniobiorcę),
2. oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość usługi określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności
umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję
odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 07.07.2017r., do godziny 15.30 w zaklejonej
kopercie w siedzibie Zamawiającego, t j . budynek Urzędu Miasta w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A,
sekretariat, I piętro.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
Propozycja cenowa na zadanie pn.: Promocja projektu „Budowa węzła integracyjnego
w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem
komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”. Propozycje cenowe, które wpłyną po w/w
terminie nie będą rozpatrywane.

7. Wydział prowadzący - Wydział Rozwoju i Promocji, osoba uprawniona do kontaktów
z Wykonawcami:
Magdalena Zagórska – Inspektor w Wydziale Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta w Kościerzynie,
tel. 58 680 23 39, e-mail: m.zagorska@koscierzyna.gda.pl
8. Gmina Miejska Kościerzyna zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez
podawania przyczyny.

Michał Majewski
Burmistrz Miasta Kościerzyna

W załączeniu:
1. Oświadczenia wykonawcy
2. Propozycja cenowa
3. Projekt Umowy

