Nr postępowania: 33/RPLD.06.02.01-10-0085/17

24 lutego 2020 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe „Trybunalskie” S.A. zaprasza do składania ofert na
wykonanie konstrukcji reklamowych oraz oznakowanie obiektu na potrzeby projektu
„Rozwój oferty turystycznej Hotelu Podklasztorze zlokalizowanego w zespole klasztornym
opactwa cysterskiego w Sulejowie – obiekcie na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy
oraz wpisanym przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii”, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.06.02.01-10-0085/17-00.
Kod CPV: 79342200-5 Usługi w zakresie promocji
I.

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe „Trybunalskie” S.A.
ul. Grota Roweckiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski
II. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie konstrukcji reklamowych oraz oznakowanie obiektu:
1) BILLBOARD: tablica wolnostojąca przestawna na obciążniki betonowe 504x238cm,
panel wykonany z blachy ocynkowanej min. 0,7mm, rama ozdobna 8cm szerokości, pionowe
tylne wzmocnienia nogi o wysokości 6m / x 1 szt.
2) TABLICA ŚCIENNA 504 x 238, panele wykonane z blachy ocynkowanej min. 0,7 mm, rama
ozdobna o szerokości min 8cm, pionowe tylne wzmocnienie tablicy/ x 1szt.
3) WITACZ PRZYDROŻNY - wymiary: 3000x1200-1500x130, wykonany z aluminium, słupy
stalowe, lakierowany /x 5 szt.
4) TABLICA INFORMACYJNA 1250x2500, nogi za tablicą, aluminiowa rama o szer. min 72mm,
blacha ocynkowana o grubości min 1.2mm, malowana proszkowo, wyklejona folia, osadzona
za pomocą obejm min. fi48 / x 2 szt.
5) PIKTOGRAMY wykonane na tworzywie lub blasze, wyklejone wysokiej jakości folią,
wymiary min. 150 x150 mm, kolor czarny z białym, napisem różne rodzaje / 40 szt.:
- Pomieszczenie obsługi gości
- Przebieralnia
- Toaleta dla niepełnosprawnych x 2 szt.
- Toaleta damsko męska x 3 szt.
- Sala ćwiczeń x 2 szt.
- Sala gier
- Figlarium - sala zabaw dla dzieci

- Pokój wypoczynkowy- tężnia/grota solna
- Przebieralnia
- Strefa Cicha SPA
- Strefa Mokra SPA
- Gabinet 1
- Gabinet 2 wave balance
- Gabinet 3
- Gabinet 4
- Gabinet 5
- Pomieszczenie techniczne/wstęp tylko dla personelu x 6 szt.
- Pomieszczenie socjalne
- Kosz na brudne ręczniki x 4 szt.
- Czyste ręczniki
- Prosimy o dezynfekcję stóp przed wejściem na halę basenu
- Sala konferencyjna
- Floating
- Strefa wellnes &spa
- Prosimy o zmianę obuwia przed wejsciem na halę basenu
- Sauna parowa
- Sauna miodowo- ziołowa
- Sala bilardowa przy arsenale
Zamówienie należy zrealizować zgodnie z zasadami wynikającymi z „Podręcznika wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (z dnia
21 lipca 2017 roku) oraz Kartą wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
III. Termin wykonania zamówienia:
W ciągu 21 dni od dnia złożenia zamówienia.
IV.

Forma i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail
dyrektor@bwtrybunalski.pl, w terminie do 28 lutego 2020 r. do godziny 15.00.

na

adres:

V. Osoba uprawniona do kontaktu:
Radosław Groblewski - Dyrektor BEST WESTERN Hotel Trybunalski
e-mail: dyrektor@bwtrybunalski.pl
tel. 607 555 628
VI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe
„Trybunalskie” S.A., ul. Grota Roweckiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Turystyczno – Handlowym
„Trybunalskie” S.A. jest pani Mirosława Michalska, e-mail: rodo@agrojumal.com.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
przeprowadzenia postępowania na wykonanie konstrukcji reklamowych oraz oznakowanie obiektu w
ramach projektu „Rozwój oferty turystycznej hotelu Podklasztorze zlokalizowanego w Zespole
Klasztornym Opactwa Cysterskiego w Sulejowie – obiekcie na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady
Europy oraz wpisanym przez Prezydenta RP na listę pomników historii”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy o
dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 oraz niezbędny ze względu na zachowanie trwałości projektu, udzielanie pomocy
publicznej, jak również dochodzenie roszczeń oraz wymagany przepisami o archiwizacji dokumentów;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w związku z wdrażaniem projektu w ramach którego finansowane jest
zamówienie, w szczególności podmioty prowadzące kontrole zamówień, w tym Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego;
6) dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;
7) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

VII. Załączniki:
1. Formularz oferty

ZAŁĄCZNIK NR 1
do zapytania ofertowego nr
33/RPLD.06.02.01-10-0085/17
FORMULARZ OFERTY
Dane Wykonawcy:
Nazwa firmy: ..............................................................................................................................
Adres firmy: ................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: .......................................................................................................
Telefon:

........................................................ NIP: .................................................................

Oferta cenowa:
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 33/RPLD.06.02.01-10-0085/17 na wykonanie konstrukcji
reklamowych oraz oznakowanie obiektu w ramach projektu „Rozwój oferty turystycznej Hotelu
Podklasztorze zlokalizowanego w zespole klasztornym opactwa cysterskiego w Sulejowie –
obiekcie na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz wpisanym przez Prezydenta RP
na listę Pomników Historii”, oferuję wykonanie zamówienia za kwotę:
Łączna cena netto (PLN): . ………………………………………………………………….
(słownie: .................................................................................................................................)
Łączna cena brutto (PLN): ………………………………………………………………….
(słownie: .................................................................................................................................)

OFERTA SZCZEGÓŁOWA
l.p.

Przedmiot zamówienia

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

2

3

4

1

1

billboard

1 szt.

2

tablica ścienna

1 szt.

3

witacz przydrożny

5 szt.

4

tablica informacyjna

2 szt.

5

piktogramy

1 komplet
SUMA

Wartość netto

Wartość brutto

(kolumna 3 x kolumna 4)

(kolumna 5 + vat)

5

6

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego nr 33/RPLD.06.02.01-10-0085/17 i
akceptuję jego treść. Realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi
w ww. zapytaniu ofertowym.
2. Wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane
zawarte w ofercie są zgodne z prawdą.

……………………….......................................
data, czytelny podpis i pieczęć

