
 
OGŁOSZENIE 

 

Gmina Miasto Brzeziny 

Sienkiewicza 16 

95-060 Brzeziny 
 

 

 W związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na 

lata 2007-2013 na realizację projektu pn Rewitalizacja centrum miasta 

Brzeziny – Etap 1 zwracam się do wszystkich zainteresowanych  

z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 

zamówienia: 

Sprzedaż i dostawa 300 szt. monet pamiątkowych wykonanych  

z metalu i platerowanych w kolorze srebrnym z następującą grafiką: 

na awersie wizerunek papieża Jana Pawła II i przynajmniej 1 

charakterystyczny element placu Jana Pawła II w Brzezinach po 

wykonanej rewitalizacji (okręgi, fontanna) oraz napis „Plac Jana 

Pawła II w Brzezinach”. Na rewersie co najmniej logotyp programu 

regionalnego z napisem „Program Regionalny Narodowa Strategia 

Spójności”, logotyp Unii Europejskiej z napisem „Unia Europejska” 

oraz herb Brzezin z napisem „Brzeziny” bezpośrednio nad herbem. 

Dookoła  rewersu napis „Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – 

Etap 1” Średnica monety 31mm. Każda moneta spakowana  

w przezroczysty kapsel oraz zapakowana w pudełko ozdobne  

o wymiarach ok. 8 cm x 7 cm i wysokości ok. 3 cm. Pudełko 



wykonane ze sprasowanego kartonu, pokryte tworzywem w kolorze 

czerwonym. Wnętrze pudełka: 

-spód- pianka flokowana z wycięciem na monetę o średnicy 31 mm 

-góra- satynowy materiał z ozdobną wstążką. Na pudełku należy 

umieścić herb Brzezin z napisem ”BRZEZINY” oraz w formie 

naklejki logotyp programu regionalnego z napisem „Program 

Regionalny Narodowa Strategia Spójności”, logotyp województwa 

łódzkiego z napisem „Łódzkie” oraz logotyp Unii Europejskiej z 

napisem „Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego” Kolor logotypów na naklejce – monochromatyczny 

negatyw. Wysokość naklejki – min 1,5 cm. W cenie zamówienia 

należy uwzględnić projekt graficzny monet i przygotowanie matrycy. 

 Kryterium oceny ofert – cena 100%.  

 Zamówienie udzielone zostanie na podstawie umowy.  

 Przed wykonaniem zlecenia wykonawca jest zobowiązany do 

konsultacji z zamawiającym projektu graficznego monet oraz do 

przesłania do akceptacji wizualizacji przedmiotu zamówienia, do 

której zamawiający ma prawo wnieść uwagi.  

 Zamówienie zostanie wykonane po akceptacji przez 

zamawiającego wizualizacji. 

 Termin przekazania zamawiającemu wizualizacji: 7 dni od dnia 

podpisania przez Wykonawcę umowy. 

 W związku z faktem, iż zamówienie dotyczy promocji projektu 

pn. Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap 1dofinansowanego 

ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 



Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów 

Wykonawcy, w tym dokumentów finansowych związanych z 

przedmiotem umowy. 

 Termin realizacji zamówienia 20 dni roboczych od dnia 

podpisania przez Wykonawcę umowy. 

 Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu zlecenia  

w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę faktury 

VAT na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół 

odbioru podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy

 Szczegółowych informacji nt zamówienia (w tym wzory 

logotypów i projekt placu Jana Pawła II w Brzezinach) po 

rewitalizacji) udziela Pani Grażyna Dziedzic – I.p pok. 115, tel. 

46 874-22-24. 

 Oferty prosimy przesyłać osobiście (Urząd Miasta 95-060 

Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, pok. 115), pocztą, faxem (46/ 874-27-

93) lub pocztą elektroniczną (brzeziny@brzeziny.pl) z dopiskiem  

„dotyczy promocji projektu unijnego” 

w terminie do 05.03.2012 do godz. 15.00 

W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu 

oferty do urzędu. 

       Z poważaniem  

       Marcin Pluta 

       Burmistrz Miasta Brzeziny 

 

Brzeziny, dnia  28.02.2012 


