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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion 

 

Urząd Miasta Milanówka 

Referat Informatyki 

ul. Kościuszki 45 

05-822 Milanówek 

 

Znak sprawy:  I.271.18.2013 
  ZPU/185/2013 

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu realizacji zamówienia nr ZPU/185/2013 

W związku ze zbyt krótkim terminem na realizację zamówienia podanym w 

 ogłoszeniu na wszczęcie postępowania na udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych w formie zapytania cenowego na przygotowanie 

projektów oraz wykonanie materiałów promocyjnych związanych z realizacją projektu pn.: 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek” : 

współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 

Priorytet: VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, 

Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”  

Gmina Milanówek informuje iż przedłuża termin składania ofert do dnia 30 kwietnia 

2013 roku oraz termin wykonania usługi do dnia 15 maja 2013 roku 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: przygotowanie projektów oraz wykonanie materiałów 

promocyjnych związanych z realizacją projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

Mieszkańców Gminy Milanówek” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowy-jakościowy): 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektów oraz wykonanie materiałów 

promocyjnych w tym: 

l.p. pozycja  Opis/rodzaj Ilość szt 

1 Tablica 

informacyjna 

 

 

przygotowanie projektu i wykonanie 

wewnętrznej tablicy informacyjnej, 

rozmiar 70/50cm, materiał: plexi, 

nadruk: kolor 

montaż wewnątrz budynku  

 

6 

2 Tablica  przygotowanie projektu i wykonanie 1 
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informacyjna  wewnętrznej tablicy informacyjnej, 

rozmiar 30/20 cm, materiał: plexi, 

nadruk: kolor 

montaż wewnątrz budynku  

3 

 

ulotka  przygotowanie projektu i wykonanie 

ulotek informujących o naborze 

uczestników do w/w projektu i o 

dofinansowaniu projektu ze środków 

unijnych:  

500 

4 plakat rozmiar A2, papier: kreda, gramatura 

200g, druk kolor 

rozwiezienie/rozplakatowanie na 

obszarze Gminy Milanówek 

50 

5 naklejka Naklejki samoprzylepne- folia o 

wymiarach 14.5cm x 20.5cm z 

nadrukiem – kolor 

( naklejka na okładkę segregatora.) 

20 

6 naklejka Naklejki samoprzylepne-folia o 

wymiarach 4cm x 17cm z nadrukiem - 

kolor. 

(naklejka na grzbiet segregatora) 

20 

7 naklejka Naklejki samoprzylepne-folia o 

wymiarach 1.5cm x 5 cm z nadrukiem 

kolor 

(naklejka na monitor) 

150 

8 naklejka Naklejki samoprzylepne-folia o 

wymiarach 4 cm x12 cm z nadrukiem 

kolor 

(naklejka na front komputera i drukarki) 

200 szt 

9 wizytówki Wykonanie wizytówek dwustronnych dla 

Koordynatora 

Projektu  

250 szt 

10 wizytówki Wykonanie wizytówek dwustronnych dla 

Informatyka Projektu 

250 szt 
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11 Roll-up Wykonanie roll-up blockout z wydrukiem 

85x250cm; 

1 szt 

     

Materiały promocyjne muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

„Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla Beneficjentów i Instytucji 

zaangażowanych we wdrażanie Programu", Warszawa, lipiec 2010. Projekty materiałów 

przygotowane zgodnie z ww. wytycznymi muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Zamówienie materiałów obejmuje również ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego. 

3. Pożądany termin realizacji/wykonania zamówienia: 

od dnia złożenia zamówienia /podpisania umowy do dnia 15 maja 2013 roku. 

 

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena 

 

Warunki płatności: przelew 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku 

 

Forma złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć na załączonym „formularzu ofertowym / cenowym w  wersji 

elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.roszkowska@milanowek.pl lub w Urzędzie Miasta 

Milanówka na adres: ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, do dnia 30.04.2013 r. do 

godz.15.00 w kopercie z napisem „Materiały promocyjne do projektu pn.: Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu Mieszkańców Gminy Milanówek”. 

Miejsce publikacji zamówienia: 

Zaproszenie do składania ofert zostanie wysłane do potencjalnych Oferentów, umieszczone 

na stronie internetowej www.milanowek.pl w zakładce „Innowacyjna Gospodarka” oraz 

zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Milanówku, ul. Kościuszki 45 i 

ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek. 

Osoba do kontaktu: 

Koordynator Projektu Agnieszka Roszkowska tel. 883 733 411 
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