
    
 

 

 

   

 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej                                 Rzędowice  23.04.2014 
46-380 Rzędowice 
ul. Dobrodzieńska 10 
  

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczy  zaprojektowania i wykonania witacza dla miejscowości Rzędowice  
wraz z opracowaniem pod względem historycznym i graficznym 6 szt. tablic 
edukacyjno-informacyjnych. 
 
I. Zamawiający: 
Nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej 
46-380 Rzędowice, 
ul. Dobrodzieńska 10 
NIP  576-14-79-993 
REGON:  5320451363 
 e-mail:  ewa08-11@wp.pl 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem oferty jest zaprojektowanie i wykonanie  witacza wsi  oraz tablic informacyjno -
edukacyjnych wraz z projektami graficznymi (pełne opracowanie historyczne wraz ze 
zdjęciami).  Projekt będzie złożony w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD ‘’Kraina 
Dinozaurów” w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe 
Projekty, współfinansowanego przez Unię  Europejską w ramach Programu LEADER PROW 
2007-2013 działania 4.21 ,, Wdrażanie projektów współpracy”. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. zaprojektowanie i wykonanie witacza dla miejscowości Rzędowice o wymiarach 
 3 m wysokości /1,5-2.5 m szerokości z wymaganym zastosowaniem materiałów 
takich jak : drewno ,płyta PCV /metalowa oraz elementy zdobnicze. Na witaczu 
obowiązkowo musi być symbol sołectwa, nazwa miejscowości w języku polskim, 
niemieckim , krótki tekst powitania , rok założenia miejscowości, oraz motyw rolniczy. 
Zleceniodawca wykona we własnym zakresie fundament , zakupi drewno oraz wykona 
drewniane elementy witacza. 

2. opracowanie treści historycznej oraz formy graficznej  tablic edukacyjnych  
o wymiarach  1000x  1200 mm- 3 szt. na temat: 

a) historia szkolnictwa w Rzędowicach, 

b) dzieje pożarnictwa w Rzędowicach, 

c) głaz - pomnik upamiętniający pobyt króla saksońskiego Fryderyka Augusta na tych  

    ziemiach. 

3. opracowanie tablic informacyjnych o wymiarach   297x420 mm -2 szt. – na temat: 

          a) kapliczka św. Jana w Rzędowicach, 

          b) stara karczma - najstarszy budynek w Rzędowicach , 

4. opracowanie tablicy informacyjnej o wymiarach 2500cm x 1200-1500 cm - 1 szt. 
na temat: 

a) mapa Rzędowic z nazwami rodzimymi, rysunkami historycznymi budowli( stare   
drzewa, głaz, pomniki itp.) i krótką historią sołectwa. 



  

Na każdej z tablic musi się znaleźć się logo poszczególnych instytucji : Unii Europejskiej, 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Urzędu Marszałkowskiego w 
Opolu , LGD Kraina Dinozaurów , Logo  programu LEADER  oraz herb sołectwa Rzędowice, 
który dostarczy zamawiający. 

 
III. Opis sposobu przygotowania oferty: 
Oferta powinna zawierać: 
– adres lub siedzibę oferenta,  
– numer telefonu, 
– sposób realizacji oferty z kosztorysem i opisem zadania, 
– czytelny podpis wykonawcy 
 
IV. Miejsce oraz termin składania ofert: 
1.    Ofertę należy składać w terminie do dnia 09 maja 2014 roku do godziny 24:00. 
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na  
       adres: ewa 08-11@wp.pl lub pocztą tradycyjną (data wpływu jest datą dostarczenia). 
  
V. Ocena ofert: 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
Najkorzystniejsza cena – 80 % 
Opisany sposób realizacji zadania (czas, forma, narzędzia) – 10% 
Doświadczenie  oraz znajomość lokalnej historii – 10 % 
 
Wskazane jest by oferta zawierała także dodatkowe informacje np. warunki gwarancji, czas 
maksymalnego oczekiwania, doświadczenie, kwalifikacje, znajomość obszaru. 
Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Oferenta. 
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia. 

 
VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www. rzedowice.pl 

 
 

VII. Dodatkowych informacji udziela p. Ewa Wildau pod nr tel. 661 202 707, oraz adresem 
         e-mail :  ewa08-11@wp.pl 
 
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego 
zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.  

                           
 
                                                                                                              


