
Załącznik nr 1 

1 
 

Zapytanie ofertowe 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na realizację 
usługi: 
 

Dostawa neonu w kształcie logo NFOŚiGW 30 lat i umieszczenie na elewacji siedziby 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem 
udzielania zamówień przez NFOŚiGW, dostępnym na stronie internetowej NFOŚiGW. 
 

1. Zamawiający 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Zaprojektowanie i wykonanie oraz montaż i gwarancja neonu w kształcie logo NFOŚiGW 30 lat, 

składającego się z dwóch części: a) logo „NFOŚiGW” i b) „30 lat” (tak aby część „30 lat” mogła być 

zdemontowana po zakończeniu roku jubileuszowego). Neon zostanie umieszczony na budynku 

Narodowego Funduszu, w siedzibie przy ul. Konstruktorskiej 3A (budynek 1), 02-673 Warszawa,  

od strony ul. Wołoskiej. 

 

Założenia techniczne: 

• Wymiary dopasowane do oznaczonego na załączonym rysunku miejsca montażu (szczytu 

budynku): max. 10 m szerokości na max. 3,5 m wysokości.  

• Neon złożony z dwóch elementów:  

a) logo podstawowego NFOŚiGW,  

b) napisu o treści „30 lat”. 

• Zapewnienie demontażu napisu „30 lat” w styczniu 2020 r. (ostateczny termin ustalony  

z Zamawiającym), wraz z odtworzeniem elewacji. 

• Technika wykonania: litery 3D LED. 

• Zamawiający wymaga, aby neon był zasilany lub wspomagany energią elektryczną przy 

wykorzystaniu technologii korzystającej ze źródeł energii odnawialnej.  

Wymagania: 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej i po akceptacji 

Zamawiającego, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, przedłoży ją właściwym organom w celu 

uzyskania stosownych decyzji administracyjnych oraz zgód na montaż neonu oraz demontaż elementu 

neonu („30 lat”). 

 

Załączone materiały:  

• logo NFOŚiGW 30 lat oraz logo podstawowe NFOŚiGW, (link do wersji eps: 

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/) 
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• zdjęcie elementu elewacji z wymiarami (miejsce przeznaczone na zainstalowania neonu) oraz 

wschodniej elewacji budynku Konstruktorska 1 (od strony ul. Wołoskiej),  

• rzut elewacji,  

• rzut dachu,  

• specyfikacja techniczna miejsca montażu neonu (szczytu budynku). 

 

Neon zostanie zamontowany po zatwierdzeniu ostatecznego projektu i warunków technicznych 

przez zamawiającego oraz po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń na montaż przez wykonawcę.  

 

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na 33 465,45 zł netto, co odpowiada kwocie  
41 162,50 zł brutto (w tym 23% VAT). 

 
3. Termin wykonania zamówienia  

 
Ostateczny termin realizacji zamówienia: 17 maja 2019 roku. 

 

4. Sposób przygotowania oferty 
 
Oferta, musi zawierać: 

1) cenę netto i brutto za realizację zamówienia z załączonym wypełnionym i podpisanym 
formularzem ofertowym, 

2) koncepcję realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniającą m.in. opis techniczny 
proponowanego neonu w technologii 3D LED  ( m.in. wymiary, waga, źródło zasilania, sposób 
montażu), 

3) warunki gwarancji wraz z terminem obowiązywania, 
4) dane osoby do kontaktu w sprawie oferty wraz z numerem telefonu i adresem mailowym. 

Oferta musi być podpisana przez osobę do tego uprawnioną. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania poprawek oczywistych omyłek rachunkowych  
w ofercie, polegających w szczególności na braku zgodności obliczeń w przedłożonym kosztorysie, 
braku zgodności obliczeń wynikających z kosztorysu z ceną całkowitą podaną w ofercie, braku 
zgodności obliczeń wynikających ze stawki 23 % VAT w zamówieniu. 
 

5. Wymagania podmiotowe 
 
Wykonawca, w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia, potrzebnych do zrealizowania 
zamówienia, zobowiązany jest do załączenia do składanej oferty: 
 
• wykazu min. 3 realizacji neonów o zbliżonych wymiarach (10 m x 3,5 m) i technologii 3D LED, 

wykonanych w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert wraz ze zdjęciem  
i krótkim opisem technicznym: wymiary, technologia wykonania, termin realizacji, 

• potwierdzenie, w formie opisu, 3-letniego doświadczenia w zakresie produkcji i montażu oraz 
gwarancji neonów. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia lub uzupełnienia 
dokumentów.  

Nie będą podlegały uzupełnieniu: cena i warunki gwarancji wraz z terminem obowiązywania. 
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6. Sposoby oraz termin składania ofert 
 

Ofertę należy przesłać w terminie do 29 marca 2019 roku (decydująca jest godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę) poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na 
adres:  joanna.heyda@nfosigw.gov.pl, w tytule „Neon NFOŚiGW 30 lat”. 
 
Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 
 

7. Kryteria oceny ofert 
Za ofertę ważną, uznawana będzie oferta spełniająca wszystkie warunki wymienione w szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia i złożona przez wykonawcę spełniającego wymagania opisane w pkt. 4, 
5 i 6.  
  
Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie następujących kryteriów:                                                                         

 Cena – 70 pkt. 
 
Najniższa ofertowana cena 
----------------------------------- x 70 pkt. 
Cena ocenianej oferty 
 

 Proponowany termin realizacji – 20 pkt. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji: 
- 40-39 dni – oferta otrzyma 0 pkt. 
- 38-30 dni – oferta otrzyma 10 pkt. 
- poniżej 30 dni – oferta otrzyma 20 pkt. 
 

 Proponowana gwarancja – maks. 10 pkt. 
Przy ocenie proponowanych warunków gwarancji brany będzie pod uwagę zaoferowany przez 
Wykonawcę czas trwania gwarancji.  
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje czas trwania gwarancji:  
- 12-24 miesiące – oferta otrzyma 0 pkt. 
- 25-35 miesięcy – oferta otrzyma 2 pkt. 
- 36-48 miesięcy – oferta otrzyma 5 pkt. 
- 49 i więcej miesięcy – oferta otrzyma 10 pkt. 
 
Oferowany czas trwania gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy, pod rygorem odrzucenia ofert. 
 

8. Ogłoszenie informacji dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty 
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi drogą elektroniczną 
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca, 
którego oferta została wybrana, odmawia zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych w wyznaczonym terminie. 
 

9. Osoba do kontaktu 
 
Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest: 
Joanna Heyda, Starszy Specjalista w Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW 
tel. 22 45 90 251, kom. 724 700 887, mail: joanna.heyda@nfosigw.gov.pl  

mailto:joanna.heyda@nfosigw.gov.pl
mailto:joanna.heyda@nfosigw.gov.pl
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Formularz ofertowy (należy wypełnić wszystkie rubryki i podpisać)  
 
 
……………………………………….. (nazwa wykonawcy) 
 
 

Technologia 
wykonania neonu 

Czas trwania 
gwarancji 

Termin 
wykonania usługi 

Cena netto  
za całość usługi 

Cena brutto  
za całość usługi 

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 


