Bielsko-Biała 08.01.2018
Zapytanie o cenę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro.
W związku z przystąpieniem przez Fundację Ludzie-Innowacje-Design z siedzibą w Bielsku-Białej
do realizacji projektu pn.”Energia jutra – transgraniczna akcja edukacyjna” Fundacja zaprasza do
złożenia oferty na realizację poniższych usług.
Zakres usług objętych zamówieniem:
L
p.

Nazwa usługi

Zakres usługi

Termin
realizacji

Proponowana przez
oferenta kwota w zł
netto

Dostawa
Opracowanie projektu konstrukcyjnoinstalacji
budowlanego we współpracy z Partnerem
promującej OZE
Czeskim
– mobilny
Projekt instalacji fotowoltaicznej i automatyki
portal wraz z
(konsultacje eksperckie z partnerem czeskim)
infrastrukturą
Montaż instalacji (stworzenie konstrukcji,
towarzyszącą
montaż w terenie)
Montaż i uruchomienie systemów elektroniki,
automatyki i podczerwieni
Dostawa i
Dostawa i montaż urządzeń informacyjnych
montaż
w ramach aplikacji Beacons wraz z wgraną
urządzeń
aplikacją terenową
informacyjnych
Montaż urządzeń / testy aplikacji w terenie

VI 2018

3

Wykonanie
dwujęzycznych
materiałów
informacyjnych

Opracowanie i wykonanie dwujęzycznych
materiałów informacyjnych
(kilkustronicowej broszury) w tym:
opracowanie tekstowe + opracowanie
graficzne + tłumaczenie + skład do druku +
wydruk w kolorze + kolportaż po obu
stronach granicy

VI 2018

4

Produkcja filmu

Produkcja filmu promującego OZE
skierowanego do użytkowników portalu (za
pośrednictwem aplikacji Beacons) oraz
dostępnego na stronie internetowej
projektu

VI 2018

5

Transport
portalu

transportu mobilnego portalu promującego
OZE na trasie Bielsko-Biała-Czeski CieszynBielsko-Biała

VI 2018

6

Produkcja rollupa

Promocja projektu – produkcja i dostawa
roll-upa informacyjnego o projekcie

VI 2018

7

Materiały
promocyjne

opracowanie i wydruk materiałów
promocyjnych (dwujęzyczne ulotki/zakładki
do książek promujące projekt), w tym:
opracowanie tekstowe, opracowanie
graficzne, tłumaczenie, przygotowanie do
druku, wydruk w kolorze-1 000 szt.

VI 2018

1

2

vat

brutto

VI 2018

”Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu INTERREG V-A Republika Czeska –
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy”

8

Wykonanie
plakatów

Wykonanie dwujęzycznych plakatów
promujących projekt,w tym: opracowanie
tekstowe, tłumaczenie, opracowanie
graficzne, przygotowanie do druku, wydruk
w kolorze, format A3-20szt

VI 2018

9

Strona www

Wykonanie dwujęzycznej strony
internetowej promującej projekt

VII 2018

10

Obsługa
happeningów

Kompleksowa obsługa spotkania EkoHappening w Bielsku-Białej oraz Czeskim
Cieszynie (2 spotkania), w tym: tłumacz
symultaniczny, 2 osoby prowadzące,

VI 2018

Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz
wykonania

zamówienia, w związku z czym powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w powyżej określonych terminach.
Ofertę prosimy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Ludzie-Innowacje-Design, ul. Gazownicza 9,
43-300 Bielsko Biała do dnia 29.01.2018r.
W razie dodatkowych pytań dotyczących realizacji w/w usług prosimy o kontakt.
Fundacja Ludzie-Innowacje-Design
ul. Gazownicza 9, 43-300 Bielsko Biała
tel: (33) 828 25 23

”Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu INTERREG V-A Republika Czeska –
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy”

