
                                                                                                                  Bielsk Podlaski 05.06.2017
1.Zamawiający
SPOŁEM Powszechna 
Spółdzielnia Spożywców 
17-100 Bielsk Podlaski 
ul. Mickiewicza 31
e-mail:sekretariat@spolem-bielskpodlaski.pl
NIP 5430200158
REGON 001052648
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie billboardu zewnętrznego jednostronnego na konstrukcji 
stalowej do zamocowania banera reklamowego promującego SPOŁEM PSS w Bielsku Podlaskim, 
logo i 110 lat istnienia Spółdzielni.
Szczegółowy zakres zamówienia:
a) Wysokość konstrukcji od powierzchni gruntu 5,15 m, szerokość całkowita 5,20 m

– słupy pionowe nośne konstrukcji – profil zamknięty 10x10cm
– poprzeczki łączące słupy pionowe , górna i dolna – profil zamknięty
– całkowita długość słupków pionowych 6,65 m (1,50 m do zabetonowania w ziemi)

b) Baner
– projekt graficzny uzgodniony z Zamawiającym
– wydruk
– montaż

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków
Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże się co najmniej 2 usługami 
polegającymi na wykonaniu reklamy zewnętrznej wielkoformatowej w okresie ostatnich 5 lat przed 
terminem złożenia ofert. Na potwierdzenie należytego wykonania należy dołączyć potwierdzenie 
wykonania np., protokół odbioru, referencje itp.
4. Informacja o sposobie porozumiewania się Oferentów z Zamawiającym
Osobami uprawnionymi w imieniu Zamawiającego do porozumiewania się z Oferentami jest 
Grażyna Tatarczuk, tel. 501 029 155
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie kierował się  przy wyborze oferty
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium- najniższa cena  
100%
6. Termin realizacji zamówienia – 21.07.2017r
7. Miejsce, sposób i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie SPOŁEM PSS w Bielsku Podlaskim, 
ul. Mickiewicza 31 lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy sekretariat@spolem-
bielskpodlaski.pl      w terminie do dnia 25.06.2017r i oznaczyć – Wykonanie billboardu 
zewnętrznego jednostronnego na konstrukcji stalowej 

Załączniki:
załącznik nr 1 – formularz oferty
załącznik nr 2 – wykaz usług



                                                                                                                                         Załącznik nr 1

                                              FORMULARZ  OFERTOWY
Dane Wykonawcy:

Nazwa: …........................................................
Siedziba: .........................................................
Poczta elektroniczna: …..................................
Nr telefonu i fax : …........................................
REGON: ….................................................. ...
NIP: ….............................................................

Zamawiający:

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 31
e-mail: sekretariat@spolem-bielskpodlaski.pl
Tel. 85 7300800, fax 85 7301010
REGON: 001052648
NIP: 5430200158

Ja/ My niżej podpisani 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
z siedzibą:
…............................................................................................................................................................

składam/-y niniejszą ofertę na wykonanie billboardu zewnętrznego jednostronnego na konstrukcji 
stalowej zgodnie z opisem określonym w przedmiocie zamówienia w rozpoznaniu cenowym za 
kwotę:
netto ….................. zł + podatek VAT 23% …..................... zł = brutto ….................... zł
(słownie: …............................................................................................................................... zł)

Termin realizacji zamówienia: do dnia 21.07.2017r

Oświadczamy, że:
-uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty
-zapoznaliśmy się z treścią rozpoznania cenowego i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz 
przyjmujemy warunki w nim zawarte

Wyrażamy zgodę na zapłatę faktur w terminie do 14 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego

…..............................................                               …...........................................................................
       Miejscowość i data                                           Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do          
                                                                                           reprezentowania Wykonawcy 



                                                                                                                                        Załącznik nr 2
Nazwa i adres Wykonawcy:
…..................................................
…...................................................
…...................................................
…...................................................
….................................................. 

                                                               WYKAZ  USŁUG

Lp. Rodzaj usługi Zamawiający Wartość usługi Termin wykonania
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miejscowość.............................................dnia..........................

                                                                                       …....................................................


