Wrocław, dnia 16.11.2017r.

SZACOWNIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Gmina Wrocław działając poprzez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, z siedzibą przy
ul. Strzegomskiej 49a; 53-611 Wrocław, zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem,
którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia.
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o
zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz "Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.
OPIS PROJEKTU
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych w związku z realizacją
projektu „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w
Gminie Wrocław” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014
2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej, nazwa Poddziałania: 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej - ZIT WROF.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wychowania przedszkolnego w 7 przedszkolach
Gminy Wrocław poprzez:
1) uruchomienie 600 nowych miejsc przedszkolnych (w 3 przedszkolach)
2) zorganizowanie zajęć dodatkowych (w 7 przedszkolach)
3) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 99 nauczycieli z 7 przedszkoli objętych wsparciem w
projekcie.
Do realizacji zajęć dodatkowych zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i wyposażenie.
1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przygotowaniu wykonaniu wraz z dostawą:
1) 7 tablic pamiątkowych,
2) 50 plakatów w formacie A3.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z poniżej opisanymi warunkami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) przygotowanie wykonanie wraz z dostawą 7 tablic pamiątkowych wg specyfikacji:
a) Tablice zewnętrzne, wykonane z trwałych materiałów, odpornych na działanie czynników atmosferycznych,
rozmiar nie mniejszy niż 80x120 cm (wymiary europalety).
b) Tablica musi zawierać:
· nazwę beneficjenta,
· tytuł projektu,
· cel projektu,
· znak FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli realizujesz
projekt finansowany przez program regionalny),
· adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
2) przygotowanie wykonanie wraz z dostawą 50 plakatów o rozmiarze A3 (arkusz o wymiarach 297×420 mm)
wg specyfikacji tj. plakat musi zawierać:
a) nazwę beneficjenta,
b) tytuł projektu,
c) cel projektu (opcjonalnie),
d) wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie),
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e)
f)

znak FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli realizujesz projekt
finansowany przez program regionalny),
adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie).

2. Dostawa.
1) zapakowane w osobne opakowanie tablice Wykonawca dostarczy po 1 szt. do przedszkoli wskazach poniżej.
2) zapakowane plakaty w ilościach podanych poniżej Wykonawca dostarczy do:
a) siedziby Zamawiającego tj. Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej
49a pok. 410 - 6 szt.
b) siedziby Wrocławskich Przedszkoli zgodnie z poniższym zestawieniem.
 Przedszkole nr 29 z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - 5 szt.
ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Nr budynku: 8, Kod pocztowy: 52-214, Miejscowość: Wrocław
 Przedszkole nr 97 z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - 5 szt.
ul. Składowa, Nr budynku: 2-4, Kod pocztowy: 50-209, Miejscowość: Wrocław
 Przedszkole nr 109 z oddziałami integracyjnymi - 5 szt.
ul. Nowowiejska, Nr budynku: 80a, Kod pocztowy: 50-315, Miejscowość: Wrocław
 Przedszkole Integracyjne nr 125 im. Janusza Korczaka - 5 szt.
ul. Ścinawska, Nr budynku: 10, Kod pocztowy: 53-642, Miejscowość: Wrocław
 Przedszkole nr 23 - 8 szt.
ul. Zwycięska, Nr budynku: 8a, Kod pocztowy: 53-642, Miejscowość: Wrocław
 Przedszkole nr 32 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21 - 8 szt.
ul. Kłodzka, Nr budynku: 40, Kod pocztowy: 53-536, Miejscowość: Wrocław
 Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 20 - 8 szt.
ul. Karpnicka, Nr budynku: 2, Kod pocztowy: 54-061, Miejscowość: Wrocław
2. Informacje dodatkowe:
1) Dystrybucja i montaż przedmiotu zamówienia pozostaje po stronie Zamawiającego,
2) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z:
„Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i
promocji oraz zasadami promowania projektu”.:
http://rpo.dolnyslask.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowanie/
3) Zamawiający oczekuje, iż usługa zostanie wykonana w 14 dni od podpisania umowy.
4) Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę stałego kontaktu (telefonicznego, za pośrednictwem
poczty elektronicznej, osobistego) z przedstawicielami Zamawiającego, w celu efektywnej współpracy oraz
uzgadniania niezbędnych kwestii.
5) Zamawiający oczekuje przed realizacją zadania, aby Wykonawca uzgodnił z Zamawiającym projekty
przygotowanych tablic i plakatów. Wykonawca zobowiązany będzie do przesłania projektów do Zamawiającego,
w celu uzyskania akceptacji. Zmawiający ma prawo do korekty przygotowanego projektu i do ostatecznej jego
autoryzacji.
3. Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia.
Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a,
(I piętro, pok. 112, budynek A),
3) szacowanie wartości zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 21 listopada 2017r. do godz. 13:30.
4. Termin realizacji zadania:
1) Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy z Wykonawcą
2) Zakończenie: 14 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą
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Formularz szacowania wartości zamówienia
1) TABLICA NA BUDYNEK – 7 sztuk
Cena netto za 1 sztukę:

…………………………

Łączna cena netto za 7 sztuk:

…………………………

Podatek VAT

…………….. %

2) PLAKAT – 50 sztuk
Cena netto za 1 sztukę:

…………………………

Łączna cena netto za 50 sztuk:

…………………………

Podatek VAT

…………….. %
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