
 

 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015 
 

z dnia 05.02.2015r. 
 

1.Przedmiot zamówienia: 

 

Przygotowanie, wydanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego biuletynu 

podsumowującego działalność LGD „Brama Beskidu”, stanu wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju oraz przedstawiającego  „Dobre praktyki” w ramach osi 4 –LEADER 

2007-2013 z obszaru Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” . 
 

2.Zamawiający : 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Brama Beskidu” 

Moski 86, 33-340 Stary Sącz 

Adres e-mail: biuro@bramabeskidu.pl 

Tel. 18 547-66-80 
 
 

3.Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia : 

 

Przedmiotem zamówienia jest wydanie biuletynu podsumowującego wdrażanie LSR i 

działalność LGD w ramach osi 4 LEADER 2007-2013  (zrealizowane projekty na terenie 

gmin Podegrodzie i Stary Sącz  oraz przedstawienie wydarzeń organizowanych przez LGD w 

ramach nabywania umiejętności i aktywizacji). 

 

Całość zadania obejmuje: zredagowanie tekstu i  tabel, wykonanie projektu graficznego; 

skład/łamanie, druk, dostarczenie do siedziby LGD „Brama Beskidu”  biuletynu 

informacyjnego o działalności LGD i stanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. 
 

Zamawiający dostarczy materiały niezbędne do biuletynu tj. artykuły, dane, zdjęcia (w wersji 

elektronicznej, format JPG). Wykonawca zobowiązuję się do przeprowadzenia ewentualnych 

wywiadów oraz profesjonalnego zredagowania  publikacji, a także obróbki zdjęć. 

Przewidywany rozkład strony – przeciętnie na każdej stronie ok. 50 % zajmują ilustracje,  

reszta tekst.  

 

Wykonawca podczas realizacji zamówienia jest zobowiązany do stosowania się do zapisów i 

wytycznych „Księgi wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013”.Biuletyn powinien posiadać adnotację: „egzemplarz bezpłatny”. 

 

Wykonawca dostarczy wersję  elektroniczną  biuletynu przed wydrukiem do Stowarzyszenia 

LGD „Brama Beskidu” w celu akceptacji projektu, w szczególności tekstu, doboru ilustracji  i 

układu graficznego. 

Wykonawca przeniesie wszelkie prawa autorskie na SLGD „Brama Beskidu”, 
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Parametry techniczne biuletynu: 

• Objętość 60 stron +4 strony (okładka) 

• Nakład 1000 egz., 

• Format A5 (148 mm x 210 mm), 

• Pełny kolor CMYK, 

• papier kredowy błysk 135 g środek, 250 g okładka 

• szycie klejone lub zeszytowe 

 

 

4. Termin wykonania zamówienia: 10 kwietnia 2015r. 
 

Wykonawca w ofercie powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewni dostawę biuletynu do biura LGD w ilości 

zgodnej z zamówieniem. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

Uwaga: przekroczenie terminu powyżej 3 dni spowoduje zerwanie umowy z winy Wykonawcy. 

 

5.Ocena ofert: 
 

1. Zamawiający wybierze jedną, najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone     w 

zapytaniu ofertowym 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi według  zasady: 

    Cena brutto za realizację całego zadania = 100% 

    Oferta z najniższą ceną brutto uzyska największą ilość tj: 100 punktów ,pozostałe oferty         

proporcjonalnie mniej. 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na swojej stronie 

internetowej a także skontaktuje się z wybranym Wykonawcą ,który złożył 

najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółowego harmonogramu realizacji 

zamówienia. 

 

6.Opis warunków udziału oferenta w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 

 

Oferty mogą składać oferenci, którzy: 

 posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem kadrowym i  

technicznym do wykonania zamówienia; 

 posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów graficznych dla potrzeb realizacji     

podobnych publikacji. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu  o: 

1) oświadczenie, które Wykonawca  złoży  wraz z ofertą, 

2) wskazanie linków do wersji elektronicznej lub dostarczenie do siedziby 

Zamawiającego co najmniej dwóch publikacji o podobnym charakterze (biuletyn, 

informator ) zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przez Wykonawcę. 



 

 

 

 

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty: Miejsce i termin składania ofert: 
 

Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zaproszenia 

-oferta winna być sporządzona w języku polskim 

-zawierać pełną nazwę Wykonawcy, datę sporządzenia i czytelny podpis Wykonawcy 

-preferowane jest składanie ofert w postaci scanu przesłanego drogą mailową .W przypadku 

wysyłki pocztą tradycyjną o terminowości decyduje data wpływu oferty do Biura LGD. 

 

- do oferty należy załączyć : 

a) Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –zał.nr 2 

b) wykaz linków do wersji elektronicznej lub dostarczenie do siedziby Zamawiającego co 

najmniej dwóch publikacji o podobnym charakterze (biuletyn, informator ) zrealizowanych w 

okresie ostatnich trzech lat przez Wykonawcę. 

8. Miejsce i termin składania ofert: 

 

W terminie 10 dni od ukazania się zaproszenia do składania ofert cenowych na stronie 

www.bramabeskidu.pl tj. do dnia 16 lutego 2015r. do godz. 15.00.  
 

Preferowane jest składanie ofert drogą mailową. W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną o 

terminowości decyduje data wpływu oferty do Biura LGD. 

 

 

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Patrycja Pierzchała 

tel: 18 547-66-80 

 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjności i nie podlega 

przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do 

potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na stronie internetowej celem wybrania 

najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje 

LGD do złożenia Zamówienia. 

 


