Załącznik nr 4
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Pl. Defilad 1,00-901 Warszawa
Tel.(022) 443 07 50-51, Fax (22) 443 07 98

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Nazwa i adres
Zamawiającego

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, Plac
Defilad 1, 00-901 Warszawa
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w związku z
realizacją działań informacyjno-promocyjnych w projekcie pn.
„Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach
komunalnych na terenie m.st. Warszawy” współfinansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –
2020.
Zakres zamówienia obejmuje:

Przedmiot
zamówienia

1) Zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej, jednostronnej,
przeznaczonej do ekspozycji zewnętrznej, o wymiarach 80 cm x 120
cm, tablica wykonana z jednego kawałka materiału PCW (PCV) o
grubości płyty minimum 5mm, odpornego na warunki atmosferyczne,
bezpośredni nadruk na płycie w technologii UV, informacje
umieszczone na białym tle.
2) Wykonanie w 4 narożnikach tablicy otworów montażowych o średnicy
∅ 5 mm.
3) Niedopuszczalne jest wykonanie pojedynczej tablicy informacyjnej z
więcej niż jednego segmentu/panelu/modułu.
4) Przygotowanie tablicy zgodnie ze wzorem podanym w „Obowiązkach
informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 – 2020”.
5) Dostawa tablicy informacyjnej w lokalizacji wskazanej przez
Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.
6) Tablica informacyjna powinna zawierać następujące informacje:
a. nazwę beneficjenta,
b. tytuł projektu,
c. cel projektu,
d. zestaw logo:
 znak Funduszy Europejskich, złożony z symbolu graficznego, nazwy
Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego,
 znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska oraz
nazwy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 znak marki Mazowsze oraz tytuł projektu i informacja o jego
dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,

 flaga Rzeczpospolitej Polskiej.
e. Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
Tryb postępowania

Zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nazwa oferenta,
którego ofertę
wybrano

Mikodruk Computer s.c. Jacek i Sylwia Mikołajczyk

Uzasadnienie wyboru
oferty

Oferent przedstawił najbardziej korzystną ofertę zgodną z kryteriami
określonymi w zapytaniu ofertowym.

Urszula Świerżewska-Chrzan
Zastępca Dyrektora
Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Urząd m.st. Warszawy
(podpisano elektronicznie)
07.07.2020 r.
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