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Wykonanie i montaż 2 sztuk zewnętrznych tablic
pamiątkowych bez konstrukcji nośnej,
promujących projekt pn. „Skomunikowanie
miasta Mława z węzłem przesiadkowym i
korytarzami transportowymi sieci TEN-T”.
Termin składania ofert
śr., 11/07/2018 - 13:55 - czw., 19/07/2018 - 10:00
Opis przedmiotu zamówienia
ZAPROSZENIE
Wykonanie i monta? 2 sztuk zewn?trznych tablic pami?tkowych bez konstrukcji no?nej,
promuj?cych projekt pn. „Skomunikowanie miasta M?awa z w?z?em przesiadkowym i
korytarzami transportowymi sieci TEN-T”.

1. Opis przedmiotu zamówienia.
Nazwa i kod przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym S?ownikiem Zamówie?:
CPV 30192170-3 Tablice og?osze?

Ka?da z tablic ma mie? wymiary minimalne: 80 cm wysoko?ci i 120 cm szeroko?ci i by?
zadrukowana tre?ci? w pe?nym kolorze, jednostronnie. Tablice maj? by? wykonane na bia?ym
(mlecznym) PCV o grubo?ci minimum 8mm. Tablica ma by? zamontowana w ramie metalowej
(ocynk) i umieszczona na konstrukcji no?nej tablicy sk?adaj?cej si? z dwóch s?upków
metalowych (ocynk), przytwierdzonych trwale i stabilnie do gruntu które s? ju? zamontowane w
terenie. Tablica powinna by? podczas monta?u wypoziomowana, a jej dolna kraw?d? po
zamontowaniu powinna by? umiejscowiona na wysoko?ci minimum 220 cm od
poziomu/powierzchni terenu.
Monta? tablic – na terenie Miasta M?awa, na istniej?cych konstrukcjach no?nych w miejscach
wskazanych przez Zamawiaj?cego:
w okolicach skrzy?owania drogi b?d?cej przedmiotem projektu z ulic? Tadeusza
Ko?ciuszki – 1 szt.;
w okolicach skrzy?owania drogi b?d?cej przedmiotem projektu z ulic? Henryka
Sienkiewicza – 1 szt.
Tre?ci tekstowe przewidziane do umieszczenia na tablicach zawiera za??cznik nr 3 do
zaproszenia. Tablice musz? by? wykonane zgodnie ze wzorem tablicy okre?lonym w karcie
wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020 oraz zasadami promocji obowi?zuj?cymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (za??czniki nr 4-7 do zaproszenia).
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo akceptacji ostatecznej wersji projektu graficznego tablicy
przed jej wykonaniem.
2. Kryteria oceny ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ofertowa.

3. Informacja o wagach punktowych/procentowych przypisanych do kryteriów.
Cena ofertowa - 100%.

4. Opis sposobu przyznawania punktacji.
W trakcie oceny ka?dej ofercie przyznane zostan? punkty dla kryterium cena, wed?ug
wzoru: C=(Cmin / Coferta) x 100 pkt.
gdzie: Cminoznacza najni?sz? cen? zaoferowan? w post?powaniu,
Cofertaoznacza cen? badanej oferty.
Zamawiaj?cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.

5. Warunki ubiegania si? o zamówienie
O zamówienie mog? si? ubiega? Wykonawcy, którzy w wymaganym terminie z?o??
prawid?owo wype?niony formularz ofertowy.

6. Termin i sposób sk?adania ofert.
Ofert? nale?y z?o?y? na formularzu oferty zgodnym ze wzorem (za??cznik nr 1)
w terminie do dnia 19.07.2018r. do godz. 10.00 do Urz?du Miasta M?awa, ul. Stary
Rynek 19, 06-500 M?awa lub na adres e-mail: przemyslaw [dot] wieckiewicz mlawa [dot]
pl ()

7. Termin realizacji zamówienia.
Tablice nale?y wykona?, dostarczy? i zamontowa? w miejscach wskazanych przez
Zamawiaj?cego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.08.2018r.

8. Informacja w zakresie zakazu powi?za? osobowych lub kapita?owych.
Z post?powania wyklucza si? wykonawców powi?zanych z Zamawiaj?cym osobowo lub
kapita?owo w zakresie okre?lonym w rozdziale 6.5.2. pkt. 2 „Wytycznych w zakresie
kwalifikowalno?ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz Funduszu Spójno?ci na lata 2014-2020”
(za??cznik nr 8 do niniejszego zaproszenia).

9. Warunki istotne zmiany umowy.
Zamawiaj?cy zawrze z Wykonawc?, który z?o?y najkorzystniejsz? ofert? umow?, której
wzór stanowi za??cznik nr 2.
Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci zmiany umowy zawartej w wyniku
przeprowadzenia niniejszego post?powania o udzielenie zamówienia.

10. Informacja w zakresie ofert cz??ciowych.
Zamawiaj?cy nie dopuszcza ofert cz??ciowych.

11. Informacja w zakresie ofert wariantowych.
Zamawiaj?cy nie dopuszcza ofert wariantowych.

12. Informacja o planowanych zamówieniach.
Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym
post?powaniu innych zamówie? polegaj?cych na powtórzeniu niniejszego zamówienia w
okresie 3 lat od jego udzielenia.
Niniejsze post?powanie prowadzone jest w ramach projektu pn.: „Skomunikowanie miasta
M?awa z w?z?em przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”, zgodnie z
umow? nr RPMA.07.01.00-14-6593/16-00 z dnia 21.09.2017r. realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, O?
Priorytetowa VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”; Dzia?anie 7.1. „Infrastruktura
drogowa”.
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