Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”, Gardzienice Pierwsze 102, 21-050 Piaski, tel./fax. (81) 525 30 12, biuro@dolinagielczwi.org

Piaski, dnia 9 marca 2015 roku
Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania graficznego oraz druku publikacji
1. Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” z siedzibą w Gardzienicach,
Gardzienice Pierwsze 102, 21-050 Piaski,
NIP: 7123140512, REGON: 060396557
tel./fax 81 52 53 012, e-mail: biuro@dolinagielczwi.org
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne oraz druk publikacji dotyczącej dobrych praktyk z
terenu LGD „Dolina Giełczwi”.
Zadanie realizowane będzie w ramach działania „ Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i
aktywizacja”.
3. Ocena oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny brutto – 100%
4. Wymagania:
Projekt graficzny i skład publikacji z dostarczonych materiałów (tekst, zdjęcia) – min. 2 projekty
graficzne
Nakład: 500 egz.
Format: 220x165 mm
Ilość stron: 56 + okładka
Nadruk środek – 4/4
Papier środek: kreda mat, 170 g
Oprawa: twarda, szyta (albumowa)
Nadruk okładka – 4/0
Wklejka bez zadruku, papier offset 170 g
Uszlachetnienie okładki: lakier UV + folia mat.
Numer ISBN po stronie Wykonawcy
Koszt transportu po stronie Wykonawcy
Forma płatności: przelew w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT/rachunku w oparciu o
podpisany protokół zdawczo-odbiorczy
Forma dostawy: dostarczenie do biura LGD „Dolina Giełczwi” ul. Lubelska 77A, 21-050 Piaski
Termin realizacji kwiecień/maj 2015 r.
5. Forma i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze LGD „Dolina Giełczwi" ul. Lubelska 77A,
21-050 Piaski, bądź w wersji elektronicznej na adres biuro@dolinagielczwi.org do dnia 13 marca 2015 r.
do godz. 12.00. Liczy się data wpływu oferty do biura LGD.
6. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
1. Wykonawca dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem.
2. Wykona przedmiot zamówienia w wyznaczonym terminie.
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3. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku po przekazaniu protokołem
zdawczo-odbiorczym przedmiotu zamówienia.
7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, oferta musi zawierać:
1. Pełną nazwę oferenta.
2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu.
3. Cenę oferty brutto.
8. Informacje dodatkowe
Oferta może być złożona na formularzu udostępnionym przez Stowarzyszenie na stronie
www.dolinagielczwi.org , na własnym formularzu lub wklejona w treść maila. Każdy z Oferentów może
złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez
podania przyczyny.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
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