
 

 

 

 

 

 

 

Namysłów 2012-01-30 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nie przekraczającym równowartości 14 000,00 euro 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, 46-100 Namysłów, 

ul. Stanisława Dubois 3, pok. nr 14, budynek B, woj. opolskie, pow. namysłowski, 

tel  77 419-03-61, fax 77 410-48-41, e-mail: krzysztof.kwietniewski@namyslow.eu  

na: 

wykonanie tablicy promocyjnej 

(kod CPV:  79341000-6 – Usługi reklamowe) 

 

1. Sposób udzielenia zamówienia: zamówienie przeprowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759 z późn. zm.). 

2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.namyslow.eu 

3. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa. 

4. Rodzaj zamówienia: usługa. 

5. Podstawowe informacje dotyczące zamówienia: 

6. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: usługi reklamowe – 79341000-6 

7. Przedmiot zamówienia: 

-  tablica drogowa informacyjna o wymiarach 70 cm x 90 cm, 

- mocowanie na ocynkowanym slupie, 

- tablica musi być odblaskowa, 

- tablica musi posiadać gięte krawędzie, 

- tablica w pełni kolorowa, 

- ilość – 7 sztuk, 

- treść i forma graficzna do uzgodnienia z Zamawiającym. 

8. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia 06.02.2012 r. do dnia 05.03.2012 r.  

 

 

 



 

9. Kryterium oceny oferty: cena – 100 % 

10. Adres strony internetowej, na której dostępne jest ogłoszenie: www.bip.namyslow.eu 

11. Termin składania ofert: 03.02.2012 r. godzina 11:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie 

Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek A, w sekretariacie,  

pokój nr 12. 

12. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BIP: 30.01.2012 r. 

13. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków  

Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją 

przyszłość”. 

http://www.bip.namyslow.eu/

