
Projekt pn. „Przebudowa i remont części budynku należącego do krakowskiej PWST celem poprawy 
dostępności oraz warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu” jest współfinansowany przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 „Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”.   

Nr sprawy K-240-2/13                                                                                                      Kraków,  5 lutego 2013 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla  Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego 
w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków 

na wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej związanej z realizacją projektu: „Przebudowa i  
remont części budynku należącego do krakowskiej PWST celem poprawy dostępności oraz warunków  

kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
(miejsce montażu tablicy:  Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie

 Wydział Teatru Tańca w Bytomiu, ul. Piłsudskiego 24 a, 41-902 Bytom, ściana wewnętrzna)

1. Wybór oferty nastąpi na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień  
publicznych (tj.  Dz. U. z 2010 r.,  Nr 113,  poz.759 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza 
równowartości kwoty 14 tys. euro.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
−  wymiary tablicy nie mogą być mniejsze niż 90 x 70 cm; grubość:  ok. 10 mm,
− tablica  powinna być  wykonana ze  szkła  (hartowanego lub bezpiecznego),  w sposób zapewniający 
trwałość i bezpieczeństwo przez okres minimum 5 lat,
− sposób  montażu:  na  ścianie,  na  trwałych  i  wytrzymałych  elementach  dystansowych  (stal 
kwasoodporna lub aluminium), min. 5 cm,
− znaki  graficzne  i  tekst:  tło  transparentne  lub  matowione  folią  imitującą  piaskowanie;
zadruk UV w wersji pełnokolorowej;wykonane w sposób czytelny i trwały,
− tablica pamiątkowa musi zawierać:
a)  emblemat  (logo)  UE  oraz  odniesienie  do  Unii  Europejskiej  i  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego poprzez podpis „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” obok logo; 
b) logo NSS z podpisem „Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności”;
c)  hasło programu "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na 
realne potrzeby”; 
d) emblemat (logo) Unii Europejskiej oraz odniesienia do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego a także logo NSS wraz z hasłem programu zajmują co najmniej 25% powierzchni 
tablicy;
e) logo Województwa Śląskiego z podpisem „Śląskie. Pozytywna energia”;
f)  nazwa projektu   (Przebudowa  i  remont  części  budynku należącego  do  krakowskiej  PWST celem 
poprawy  dostępności  oraz  warunków  kształcenia  na  Wydziale  Teatru  Tańca  w  Bytomiu),  nazwa 
Beneficjenta (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie);
g)  podpis  „Projekt  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-
2013”;
h) opcjonalnie na tablicy można umieścić dodatkowy podpis mniejszą czcionką „Informacje źródłowe na 
temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na 
stronie www.rpo.slaskie.pl”; 

http://www.rpo.slaskie.pl/


− tablica  pamiątkowa  winna  być  wykonana  zgodnie  z  „Wytycznymi  instytucji  zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013  dla beneficjentów w 
zakresie informacji i promocji”;
− miejsce  montażu tablicy:  Wydział Teatru Tańca w Bytomiu, ul. Piłsudskiego 24 a, 41-902 Bytom 
(dokładne miejsce  wewnątrz budynku zostanie ustalone przed realizacją zamówienia),
−  przed realizacją zamówienia wykonawca otrzyma projekt i zostanie z nim ustalona szczegółowa treść 
tablicy informacyjnej.
 
3.  Wykonawca  musi  zaoferować  co  najmniej  60-miesięczny  (5  lat)  okres  gwarancyjny  na 
zamontowaną tablicę,  liczony od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5.  Wymagany termin wykonania zamówienia: do 18  lutego  2013 r.
6. Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:
w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Urszula Petrymusz, tel. 32 283 02 72, w. 13, e-mail: 
urszula.petrymusz@pwst.krakow.pl    w sprawach formalnych: Iwona Kołodziejczyk, tel. 12 422 18 55, w. 
17, e-mail: iwona.kolodziejczyk@pwst.krakow.pl      od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 – 14.00.
6. Miejsce oraz termin składania ofert:  Oferty w formie pisemnej  należy złożyć lub przesłać pocztą do 
siedziby PWST w Krakowie, ul. Straszewskiego 22, 31-1909 Kraków,  Sekretariat p. 219 do dnia 8  lutego 
2013 r. (piątek) do  godz. 14:00. Dopuszcza się złożenie oferty faksem (nr 12 422 02 09) lub przesłanie 
skanu oferty na adres e-mail: sekretariat@pwst.krakow.pl   (oferty należy potwierdzić drogą pisemną). 
11. Opis sposobu obliczenia ceny
a)  Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto  w złotych polskich,  wpisana na formularzu oferty za 
całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje zamówienie 1 lub 2 sztuk tablicy –  decyzja o 
ilości zostanie podjęta po wyborze wykonawcy.
b)  Cenę  oferty  należy  podać  na  podstawie  kalkulacji  indywidualnej  obejmującej  cenę  wykonania, 
dostawy i montażu tablicy  jako cenę brutto w PLN.
12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów: cena = 100 %
Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza ofertowego.
13. Zamawiający może unieważnić niniejsze zapytanie w każdym czasie bez podania przyczyny. 

Kraków, dnia  5  lutego  2013 r.              Kanclerz PWST

                                                               mgr Franciszek Gałuszka

                                                                                     podpisał

Załączniki:
Wzór Formularza oferty - zał. nr 1

mailto:sekretariat@pwst.krakow.pl
mailto:iwona.kolodziejczyk@pwst.krakow.pl
mailto:urszula.petrymusz@pwst.krakow.pl


                                                                                                                                                   
    Załącznik nr 1

(pieczęć wykonawcy)
                                                                           Oferta
                      dla: Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

…………………….......................................................................................................................................................
(Nazwa wykonawcy i adres)
.......................................................................................................................................................................................
(kod, miejscowość, województwo)
.......................................................................................................................................................................................
(ulica, nr domu, nr lokalu)

telefon: ................................................, fax ................................................, e-mail: .................................................

...............................................................................
(Miejscowość, data)

1.  Po  zapoznaniu  się  z  zaproszeniem  do  składania  ofert  z  dnia  5  lutego   2013  r.  wraz  z  opisem 
przedmiotu  zamówienia  składamy  ofertę  na  warunkach  przedłożonych  przez  Zamawiającego  na 
wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej związanej z realizacją projektu: „Przebudowa i remont  
części  budynku  należącego  do  krakowskiej  PWST  celem  poprawy  dostępności  oraz  warunków  kształcenia  na  
Wydziale  Teatru  Tańca  w  Bytomiu”  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013. 
 2. Cena za realizację przedmiotu zamówienia wynosi:    
a) za 1 tablicę:  netto......................................zł          (słownie złotych..............................................................)
                            brutto ...................................zł           (słownie złotych................................................................)
b) za 2 tablice: netto......................................zł          (słownie złotych..............................................................)
                              brutto ...................................zł           (słownie złotych................................................................)
3.  Miejsce  montażu  tablicy:   Wydział  Teatru  Tańca  PWST,  ul.  Piłsudskiego  24  a,  41-902  Bytom. 
4.  Oświadczamy,  iż  zapoznaliśmy  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  i  nie  wnosimy  do  niego 
zastrzeżeń.
5.  Oferujemy wykonanie  przedmiotu  niniejszego  zamówienia  w terminie  do  …........  lutego  2013  r.  
6. Na przedmiot niniejszego zamówienia udzielamy:.............. miesięcznej gwarancji jakości licząc od daty 
obioru przedmiotu zamówienia.

..................................................................................................
(Podpis i pieczęć imienna upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy)

Projekt pn. „Przebudowa i remont części budynku należącego do krakowskiej PWST celem poprawy dostępności oraz  
warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego  

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013  
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”


