
 

Biłgoraj, dnia 17.07.2014r. 
 
PG.271.1.2014 

 
Wszyscy zainteresowani 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na dostaw ę promocyjnego balonu pneumatycznego wraz z agregate m pr ądotwórczym 

oraz promocyjnej bramy pneumatycznej 
w ramach projektu pn.: „SYSTEM PROMOCJI I INFORMACJI GOSPODARCZEJ W GMINIE 

BIŁGORAJ” realizowanego w ramach RPO WL na lata 200 7 - 2013” 
 
 

I. Zamawiający: 
Gmina Biłgoraj, ul. Kościuszki 88, 23 – 400 Biłgoraj. 

 
II. Osoby upoważnione do kontaktu: 

Wojciech Dziduch – kierownik Referatu ds. realizacji projektu pn. „SYSTEM 
PROMOCJI I INFORMACJI GOSPODARCZEJ W GMINIE BIŁGORAJ” realizowanego 
w ramach RPO WL na lata 2007 - 2013 w Urzędzie Gminy Biłgoraj, tel. (84) 688 28 34, 
 

III. Tryb zamówienia: 
Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. 
Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Biłgoraj Nr 57/2014 z 
dnia 12 maja 2014r. 

 
IV. Przedmiot zamówienia: 

Dostawa promocyjnego balonu pneumatycznego wraz z agregatem prądotwórczym 
oraz promocyjnej bramy pneumatycznej. 

 
V. Opis przedmiotu zamówienia: 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia: 
 
1. Promocyjny balon pneumatyczny wraz z agregatem prądotwórczym: 

− Wymiary min.: wysokość 4m, średnica 2,8 m, średnica podstawy 1,4 m 
− Materiał: poliester wzmocniony min. 310 gr/m2 
− W komplecie powinny znajdować się wentylator, oprzyrządowanie do 

zakotwiczenia w gruncie, oświetlenie wewnętrzne, pokrowiec 
− Systemy wielokrotnego użytku (rzepy) – możliwość łatwej wymiany grafiki 
− Grafika na powierzchni reklamowej: pełny kolor – zgodnie z projektem 

dostarczonym przez zamawiającego, 
− Zestaw naprawczy, 
− Płachta zabezpieczająca do rozkładania, 
− Zamawiany przedmiot powinien mieć nadrukowane logo RPO WL, Unii 

Europejskiej oraz Województwa Lubelskiego wraz z opisem zgodnym  
z aktualnymi wytycznymi dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji  
w ramach RPO WL, 



 

− Agregat prądotwórczy umożliwiający prawidłowe użytkowanie balonu – moc 
min. 1,8 KW 

2. Promocyjna brama pneumatyczna: 
− Wymiary wewnętrzne min.: wysokość 3m, rozstaw 6m, 
− Systemy wielokrotnego użytku – możliwość łatwej wymiany grafiki (rzepy na 

belce poziomej i belkach pionowych –z obu stron bramy ), 
− Grafika na powierzchni reklamowej: pełny kolor – zgodnie z projektem 

dostarczonym przez zamawiającego, 
− W komplecie powinny znajdować się wentylator, oprzyrządowanie do 

zakotwiczenia w gruncie, pokrowiec, 
− Zestaw naprawczy, 
− Płachta zabezpieczająca do rozkładania 
− Zamawiany przedmiot powinien mieć nadrukowane logo RPO WL, Unii 

Europejskiej oraz Województwa Lubelskiego wraz z opisem zgodnym z 
aktualnymi wytycznymi dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji w 
ramach RPO WL, 

VI. Pozostałe wymagania:  
•    Gwarancja: minimum 2 lata dla balonu, bramy oraz agregatu; 
•    Nadrukowane elementy muszą być czytelne, wyraźne i trwałe. 
 

VII. Termin wykonania zamówienia: 
• do 22 sierpnia 2014 roku  

 
VIII. Warunki płatności: 

Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie dokonana na 
podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem bankowym z 
rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 
do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół dostarczonych przedmiotów. 
 

IX. Kryterium oceny ofert: 
100% cena 
 

X. W przypadku zainteresowania Państwa wykonaniem przedmiotu zamówienia proszę 
o złożenie swojej oferty, do dnia 25 lipca 2014r.,  do godz. 15.00  na formularzu 
oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Formularz 
ofertowy należy złożyć / przesła ć do Urzędu Gminy Biłgoraj, ul. Ko ściuszki 88, 23 
– 400 Biłgoraj w zaklejonej kopercie z dopiskiem „D ostawa promocyjnego 
balonu pneumatycznego wraz agregatem pr ądotwórczym oraz promocyjnej 
bramy pneumatycznej”.  Liczy się data faktycznego wpływu oferty do Urzędu, a nie 
data stempla pocztowego lub dowodu nadania. 

 
 
 

Zastępca Wójta 
(-) mgr Teresa Ró żańska 


