
 

 

 

 

Wręczyca Wielka, 10.09.2012 r 

SZ.042.1.2011 

 

 

Zapytanie cenowe 

 

1. Zamawiający:  Gmina Wręczyca Wielka zaprasza do złożenia oferty na: 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

 Wykonanie tablicy pamiątkowej dotyczącej realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w 

Truskolasach – etap II” wraz z montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 Tablica powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów w zakresie 

informacji i promocji. Wzory logotypów oraz ich wzajemny układ na tablicy pamiątkowej są przedstawione 

w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego opisu. 

 Tablica pamiątkowa powinna być wykonana  z granitu czarnego szwedzkiego o gr. min 20 mm , 

blachy nierdzewnej szczotkowanej o gr. min 1 mm. Treść i logotypy graficzne w kolorze, naniesione  w 

sposób trwały -  sitodruk.   

Tablica ma być wykonana z należytą starannością oraz  z zachowaniem najwyższych norm estetyki. 

Materiały powinny być trwałe i odporne na działanie czynników atmosferycznych. 

 Rozmiar tablicy (układ poziomy) minimalne wymiary: 

a) wysokość – 70 cm, 

b) szerokość – 90 cm. 

 Tło tablicy, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, powinno być w barwie stonowanej.  

 Na tablicach pamiątkowych dotyczących realizacji projektu nie należy:  

- stosować agresywnych kolorów tła (np. czerwony, zielony, pomarańczowy), 

- zmieniać układu logotypów oraz hasła względem siebie, 

- stosować innych kolorów i czcionek logotypów, 

- zniekształcać proporcji logotypów poprzez ściąganie i rozciąganie, 

- zmieniać proporcji elementów logotypów, 

- używać skrótów typu EFRR, NSS, RPO WSL itd. 

 Przed złożeniem zamówienia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wizualizację tablicy 

pamiątkowej zgodną z opisem przedmiotu zamówienia oraz załącznikami w celu akceptacji. 

 



3. Termin realizacji zamówienia: 20.09.2012 r 

4. Okres gwarancji: 12 m-cy 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Gminy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca 

Wielka do dnia 13.09.2012 r 

Sposób dostarczenia: osobiście lub faxem nr 34/3170245 lub e-mailem na adres: 

fundusze@wreczyca-wielka.pl. Decyduje data otrzymania  oferty przez Zamawiającego. 

6. Warunki płatności: przelew po odbiorze usługi do 30 dni. 

7. Osoba uprawniona do kontaktu: Buchliński Maciej,  Tel. 34 3778430 

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w  języku polskim. 

9. Wymagana treść oferty: nazwa wykonawcy, adres wykonawcy, NIP, Regon, Cena brutto w złotych 

podana liczbowo oraz słownie, oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i 

nie wnoszenia uwag, termin realizacji oraz podpis osoby upoważnionej do reprezentowania. 

 

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria – cena 100% 
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Załącznik nr 1 

  

Tablica pamiątkowa dotycząca realizacji projektu powinna zawierać następujące elementy: 

1. Emblemat (logo) UE oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

poprzez podpis „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” obok logo;  

2. Logo NSS z podpisem „Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności”;  

3. Logo Województwa Śląskiego z podpisem „Śląskie. Pozytywna energia”;  

4. Hasło programu: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne 

potrzeby”; 

5. Nazwę projektu, nazwę beneficjenta;  

6. Podpis „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

Na tablicy pamiątkowej należy 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”. 

 

1. Logo Unii Europejskiej 

(obok logo podpis „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”) 

 

 
  

 

 Emblemat jest w formie niebieskiej prostokątnej flagi, której szerokość stanowi półtorej długości wysokości. 

Dwanaście złotych gwiazd rozmieszczonych w równych odstępach tworzy niewidzialny okrąg, którego środek jest 

punktem przecięcia się przekątnych prostokąta. Promień okręgu wynosi jedną trzecią wysokości flagi. Każda z gwiazd 

posiada pięć ramion położonych na obwodzie niewidzialnego okręgu, którego promień równy jest jednej osiemnastej 

wysokości flagi. Wszystkie gwiazdy ustawione są w pozycji pionowej – co oznaczy, że jedno ramię skierowane jest 

pionowo do góry, a dwa leżą na poziomej linii, prostopadłej do drzewca flagi. Gwiazdy rozmieszczone są na okręgu 

tak, jak godziny na tarczy zegara. Ich liczba pozostaje niezmienna. 

 
 
 
Kolorystyka:          

 



 
 

 
Logo ma następujące kolory:  

Niebieski Pantone reflex – powierzchnia prostokąta.  

Żółty Pantone – powierzchnia gwiazd.  

Żółty Pantone jest uzyskiwany poprzez użycie 100% „process yellow”. Natomiast poprzez wymieszanie 100%-ego 

„process cyan” i 80%-ego „process magenta” uzyskuje się odcień bardzo zbliżony do „pantone reflex blue”).  

Nie jest obowiązkowe stosowanie oznaczeń w kolorze, tam gdzie nie jest to techniczne możliwe  

np. w przypadku grawerunku, tłoczenia, stosowania materiałów typu mosiądz. Należy jednak podkreślić fakt, że zmiana 

kolorów logo dopuszczalna jest tylko w uzasadnionych przypadkach. 

 

2. Logo NSS 

 

 Znak graficzny NSS (dla programu regionalnego) jest zbudowany z układu połączonych gwiazd na tle trapezu. 

Symbolika gwiazd nawiązuje do flagi Unii Europejskiej poprzez kolor jednej  

z gwiazd, jak również niebieski kolor tła. Nawiązuje również do symboliki flagi Polski – kolory pozostałych dwóch 

gwiazd. Forma podstawowa i uzupełniająca znaku marki jest zbudowana  

z zestawienia znaku graficznego z logotypem w ściśle określonych proporcjach. 

 

3. Logo Województwa Śląskiego 

 

 Logo składa się z logotypu (napisu) „Śląskie. Pozytywna energia” oraz znaku graficznego. Układ i wzajemne 

proporcje logotypu oraz znaku zostały starannie dopasowane i nie powinny być zmieniane. 

 

4. Hasło programu 

 Hasło programu: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne 

potrzeby” jest obowiązkowe i umieszcza się je na tablicach pamiątkowych bezpośrednio pod logami. 

 



5. Nazwa projektu, nazwa beneficjenta 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach- etap II” 

 

6. Podpis 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013”  

 

7. Na tablicy pamiątkowej należy umieścić dodatkowy podpis mniejszą czcionką  

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 

znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl”. 

 

 Wszystkie logotypy powinny być proporcjonalne i w tych samych wersjach kolorystycznych: pełnobarwnych 

bądź monochromatycznych. 

 Emblemat (logo) Unii Europejskiej oraz odniesienia do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, a także logo NSS wraz z hasłem programu oraz logo Województwa Śląskiego powinny zajmować co 

najmniej 25% powierzchni tablicy. 

 Wzajemny układ logo oraz hasła i podpisów na tablicach pamiątkowych zgodny  

z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 

2013 jest przedstawiony w załączniku nr 2.  

  

Szczegółowe wskazówki dotyczące prawidłowego stosowania logo i przykłady logotypów do wykorzystania zawarte są 

w Księgach Znaku zamieszczonych na stronach internetowych: 

a) dla flagi UE:  

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm 

b) dla logo NSS:  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx 

c) dla logo Województwa Śląskiego:  

http://www.slaskie.pl/logo  

http://www.slaskie.pl/logo/logo_manual.pdf 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne problemy 

 
 
 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach – etap II” 

 

 Beneficjent Projektu: GMIMNA WRĘCZYCA WIELKA 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 

 

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013   

znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 


