Kętrzyn dnia 23 lutego 2018 roku
MWiK/DT/197 /2018

PROMOCJA PROJEKTU „INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA OŚ TRZY LIPY”
W ramach Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna” Działania 4.1 – „Wpieranie
wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

OGŁOSZENIE
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z „Wewnętrznym Regulaminem Przetagowym MWiK
udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro z 05.02.2018 roku” – usługa.

1.
Nazwa i adres zamawiającego:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
11 – 400 Kętrzyn ulica Poznańska 6,
tel. (89) 751 49 53; (89) 751 49 06,
NIP 742 – 000 – 09 – 15 ; REGON 510030176
2. Opis przedmiotu zamówienia:
PROMOCJA PROJEKTU „INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA OŚ TRZY LIPY”
W ramach Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna” Działania 4.1 – „Wpieranie
wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotem zamówienia jest promocja projektu „Instalacja fotowoltaiczna OŚ Trzy Lipy”
związana z budową instalacji fotowoltaicznej do 40 kWp na terenie Oczyszczalni Ścieków
„Trzy Lipy” gmina Kętrzyn. (działki numer 32/3; 44/13 obręb 19 Trzy Lipy gmina Kętrzyn powiat
kętrzyński), tj. wykonanie tablicy informacyjnej oraz plakatów.
2.1.Tablica informacyjna o wymiarach 80x120, kolor – SZTUK 1 musi zawierać:
• nazwę beneficjenta,
• tytuł projektu,
• cel projektu,
• zestaw logo – znaki FE i UE oraz oficjalne logo promocyjne województwa,
• adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.
2.2. Plakat na arkuszu papieru o minimalnym rozmiarze A3 (arkusz o wymiarach 297X420 mm),
kolor – SZTUK 10 musi zawierać
• nazwę beneficjenta,
• tytuł projektu,
• cel projektu (opcjonalnie),
• wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie),
• zestaw logo – znaki FE i UE oraz oficjalne logo promocyjne,
• adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie).
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11-400 Kętrzyn ulica Poznańska 6;

tel./faks: 897514953; 897514906;

e-mail: mwik_kn@interia.pl; mwik_kn@op.pl

KRS: 0000192305; KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 7 483 800, NIP: 742-000-09-15, REGON: 510030176

2.3. Tablicę oraz plakaty należy wykonać zgodnie z zasadami promowania projektu dla umów
podpisanych do 31.12.2017 roku zawartych na stronie inernetowej:
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3346/zasady-dla-umow-podpisanych-do-31-grudnia-2017-roku
3.

Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

Termin wykonania: do 04 kwietnia 2018 roku,
Warunki płatności: w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.
4. Kryteria wyboru oferty: Najniższa cena netto za realizację przedmiotu zamówienia.
5. Warunki wymagane do spełnienia przez wykonawcę (załączyć do oferty):
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

6. Sposób przygotowania oferty:
1) ofertę należy przygotować na piśmie w języku polskim trwałą i czytelną techniką na załączonym
formularzu lub sporządzić formularz według załączonego wzoru,
2) ceny w ofercie należy podać w walucie polski złoty (PLN) wyrażone w cyfrach i słownie,
3) ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie,
4) na kopercie umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz nazwę i adres zamawiającego
kopertę oznakować napisem: „Oferta na: Promocja projektu Instalacja fotowoltaiczna OŚ Trzy
Lipy”. Nie otwierać przed dniem: 06 marca 2018 roku i godziną: 09.15 .

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 06 marca 2018 roku do godziny:09.00,
osobiście
w sekretariacie Spółki (pokój numer 10) przy ulicy Poznańskiej 6 w Kętrzynie,
listownie na adres: 11-400 Kętrzyn ulica Poznańska 6.
Otwarcie ofert nastąpi
06 marca 2018 roku o godzinie 09:15 w świetlicy Spółki (pokój numer 4).
8. Nie przewiduje się negocjacji z wykonawcami.
9. Zamawiający powiadomi pisemnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku
postępowania.

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
ROMAN ŚWITAJ
...............................................................
(pieczątka imienna i podpis zamawiającego)
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