
 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

   

         

ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 76, Poland 

Tel.(48)(22) 648-38-56, Tel. sekr.: 754-26-10; Fax: (48) (22) 757-66-45; 

Zapytanie ofertowe 
 

I. ZAMAWIAJACY: 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej 

w Powsinie , ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, dostawa i montaż trwałych tablic 
pamiątkowych. 
 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
 Nazwa  Wymagane parametry  Ilość 

1 Trwała tablica 
pamiątkowa 
POiŚ i 
wykonanie 

- wykonanie projektu graficznego 
- wymiar tablic 100 cm x 70 cm  
- sposób montażu: na ścianie, na trwałych i wytrzymałych 
elementach dystansowych wykonanych z metalu  w odległości 
od 3 cm do  5 cm, 
- materiał: wykonanie w technologii dibond  lub blacha 
aluminiowa 
- kolor: srebrny 
- faktura: szczotkowane aluminium, 
- nadruk UV, kolorowy 
- tablica pamiątkowa powinna być wykonana zgodnie z 
wytycznymi dotyczącymi promocji projektów dla beneficjentów 
POiŚ 
https://www.pois.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/zasa
dy_promocji_15012013.pdf 
 

2 

POLSKA AKADEMIA NAUK 
OGRÓD BOTANICZNY – CENTRUM ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI 

BIOLOGICZNEJ W POWSINIE 

 POLISH ACADEMY OF SCIENCES 
BOTANICAL GARDEN – CENTER FOR BIOLOGICAL DIVERSITY 

CONSERVATION IN POWSIN 

 

https://www.pois.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/zasady_promocji_15012013.pdf
https://www.pois.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/zasady_promocji_15012013.pdf


     

  

 
- odporność na warunki atmosferyczne, silne nasłonecznienie 
deszcz, mróz 

2 Tablica 
pamiątkowa 
NFOŚiGW 

- wykonanie projektu graficznego 
- wymiar tablic 80cm x  60cm  
- sposób montażu: na ścianie, na trwałych i wytrzymałych 
elementach dystansowych wykonanych z metalu  w odległości 
od 3 cm do  5 cm, 
- materiał: wykonanie w technologii dibond  lub blacha 
aluminiowa 
- kolor: srebrny 
- faktura: szczotkowane aluminium, 
- nadruk UV, kolorowy 
- tablica pamiątkowa powinna być wykonana zgodnie z 
wytycznymi w instrukcji oznakowania przedsięwzięć: 
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/informacje-
ogolne/instrukcja-oznakowania-przedsiewziec/ 
 

 
- odporność na warunki atmosferyczne, silne nasłonecznienie 
deszcz, mróz 

2 

 

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/informacje-ogolne/instrukcja-oznakowania-przedsiewziec/
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/informacje-ogolne/instrukcja-oznakowania-przedsiewziec/


     

  

2. Zakres dostawy 

 
Dostawa i montaż w siedzibie zamawiającego. 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Wymagany termin wykonania zamówienia:  14 dni od daty złożenia zamówienia. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta powinna zawierać następujące elementy: 

 Cenę netto i brutto, 

 Datę sporządzenia oferty, 

 Pieczęć firmową, 

 Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 Czytelny podpis wykonawcy. 
 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty albo 
poczty elektronicznej (adres e-mail: przetargi@obpan.pl ) do dnia 19.12.2013r. 
 
VI.OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1 – Cena 100% 
 
VII. PŁATNOŚĆ 
Płatność wykonywana będzie na podstawie wystawionej i podpisanej faktury VAT (płatność 
nie będzie realizowana na podstawie faktury pro-forma). 
Dla zamówienia powyżej 2000zł netto będzie zawierana umowa z wykonawcą na wykonanie 
zamówienia. 
 
 
 

mailto:przetargi@obpan.pl

