
 
 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA: 
Wykonanie oznaczeń informacyjnych dla projektu realizowanego w ramach PO IG  

Warszawa, dn. 8.11.2016 

Zamawiający: 

 
General Electric Company Polska Sp. z o.o. 
Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa 

Tytuł Projektu: 

Opracowanie prototypu sprężarki o znacząco ulepszonych parametrach 

technicznych jako pierwszy krok do stworzenia w Polsce silnika 

turbośmigłowego nowej generacji 

Przedmiot 
zamówienia: 

Wykonanie: 

1. tablic informacyjnych zewnętrznych 

Liczba sztuk:  

1. tablice informacyjne: 1 szt. 

Technologia wykonania:  

1. tablica informacyjna: 

Tablice odporne na warunki atmosferyczne, druk kolorowy, wygląd zgodny z 

wytycznymi w zakresie promocji w ramach PO IR 2010-2015: Podręcznik 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w 

zakresie informacji i promocji (dostępny na stronie 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl) 

 

Wymiary:  

150x100cm (poziome), 

 

Treść tablicy:  

Nazwa projektu: Opracowanie prototypu sprężarki o znacząco ulepszonych 

parametrach technicznych jako pierwszy krok do stworzenia w Polsce silnika 

turbośmigłowego nowej generacji  

Nazwa Beneficjenta: General Electric Company Polska Sp. z o.o. 

Wartość projektu: 53 818 139,40 zł 

Udział Unii Europejskiej: 31 441 017, 53 zł 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 
Okres realizacji: 01.12.2015 r. – 31.01.2020 r. 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

Termin realizacji 
przedmiotu oferty: 

30 listopada 2016 

Wykluczenia: 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i 
kapitałowo z zamawiającym.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 

procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Zawartość oferty: 

 Dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),  

 Datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 30 dni ostatniego 
dnia składania ofert w konkursie)  

 Wizualizację tablicy (zgodnie z wymaganiami zawartymi w Podręcznik 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 
w zakresie informacji i promocji). 

 Cenę wraz z kosztami dostawy do Zamawiającego 

 Termin dostawy 

 Warunki i termin płatności 

 Informacje o wcześniejszych realizacjach tego typu zamówień 

 Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-
mail), 

 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty. 

Kryterium oceny: 

Rozpatrywane będą jedynie oferty  spełniające wszystkie wymagania zawarte 
w niniejszym Ogłoszeniu.   
Oferty dla zakresu Zamówienia ocenione zostaną przez Zamawiającego w 
oparciu o kryterium ceny. 

 Cena (100%) 

Miejsce składania 
ofert: 

Nie dotyczy 

Forma złożenia 
ofert: 

e-mail na adres: anna.wolkiewicz@ge.com 

 Usługodawca może złożyć tylko jedną ofertę. 



 
 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi 

Usługodawca. 

 Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazany 
powyżej adres e-mail. 

 Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty 
niekompletne nie będą podlegały ocenie. 

 Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w 
adres e-mail do dnia 14.11.2016 do godz. 16:00. Osobą upoważnioną 
do kontaktu jest: Anna Wołkiewicz 

Termin złożenia 
ofert: 

Do 17.11.2016, do godz. 12.00  

Informacje 
dodatkowe: 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania 
postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego 
poinformowania Oferentów. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z 
oferentami. W takim przypadku ostateczna kolejność ofert zostanie określona 
po przeprowadzeniu negocjacji. Decyzja o przeprowadzeniu negocjacji 
zostanie podjęta po przeanalizowaniu wszystkich otrzymanych ofert. 
3. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

 


