„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Zwoleń, dnia 12.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na opracowanie graficzne i druk mapy obszaru LGD „Dziedzictwo i Rozwój”
I. ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, ul. Wojska Polskiego 78, 26 – 700 Zwoleń
tel.48 676 20 29, stowarzyszeniedir@tlen.pl
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu graficznym i druku mapy składanej
obszaru LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
2. Treść mapy:
a) obszar terytorialny mapy musi obejmować 11 gmin: Ciepielów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia – Letnisko,
Kazanów, Pionki, Miasto Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń;
b) granice województwa, powiatów, gmin;
c) granice obszaru LGD;
d) lokalizacja obszaru LGD na tle województwa mazowieckiego,
e) wykaz dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych;
f) legenda;
g) miejsca użyteczności publicznej: np. poczta, posterunki policji, szpitale;
h) nazwy miast i wsi;
i) atrakcje turystyczne: m.in. muzea, kościoły, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, rzeki, szlaki
turystyczne: piesze i rowerowe;
j) dane teleadresowe LGD oraz najważniejsze atrakcje obszaru LGD na rewersie;
k) logotypy LGD, UE, LEADER i PROW wraz ze sloganem;
l) tekst „Publikacja bezpłatna”.
3. Parametry mapy:
a) Nakład 1300 egz.
b) Format B2 (ok 68 x 48 cm)
c) Składany do wymiaru ok. 24 x 11 cm
d) Papier – g-print min. 100 g/m2
e) Druk - obie strony w pełnym kolorze (4+4)
f) Skala mapy 1:80 000 lub zbliżony (do uzgodnienia z Zamawiającym)
III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
Ofertę może złożyć wykonawca, który:
1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.
2. Dysponuje niezbędnym sprzętem do realizacji zadania.
3. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
4. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym
a Wykonawcą.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu i przesłana za pośrednictwem: poczty
elektronicznej na adres e-mail: stowarzyszeniedir@o2.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście pod
adres: Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, ul. Wojska Polskiego 78, 26 -700 Zwoleń do dnia
29 czerwca 2018 r. do godz. 15.00. (decyduje data wpływu oferty do biura).
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania
i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
V. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
a) sierpień 2018 r.
VI. OCENA OFERTY
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena – 100 %
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udzielają pracownice biura pod numerem telefonu 48 676 20 29 oraz adresem
email: stowarzyszeniedir@tlen.pl
Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”
do złożenia zamówienia.
Informuję, że w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Dziedzictwo
i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń, zwany dalej
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych do 1 września 2018 r. możliwy jest pod numerem telefonu
48 676 20 29 lub pod adresem email stowarzyszeniedir@o2.pl adres pocztowy: Stowarzyszenie
„Dziedzictwo i Rozwój”, ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podpisania umowy cywilno - prawnej na
postawie rozeznania rynku i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis prawa - Ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
5) podanie danych jest niezbędne do rozeznania rynku w celu zawarcia umowy,
w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
6) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu trwałości projektu
i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

........................................................
(pieczęć Wykonawcy)

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
ul. Wojska Polskiego 78
26 – 700 Zwoleń
FORMULARZ OFERTY
odpowiadając na zapytanie dotyczące
opracowania graficznego i druku mapy obszaru LGD „Dziedzictwo i Rozwój”,
oferuję/emy wykonanie przedmiotowego zadania:
I. Dane Oferenta:
Nazwa: ..................................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................
Nr telefonu/faksu: .................................................................................................................
Internet: http:// ......................................................................................................................
e-mail: ..................................................................................................................................
REGON ..........................................................; NIP .............................................................
II. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
1. Oferuję/emy wykonanie kompleksowego przedmiotu zamówienia za cenę:
- netto złotych:.................................... (słownie: ……………………………………..…………………)
- brutto złotych:................................. (słownie: …………………………………………………………)
- w tym podatek VAT w wysokości .......%, to jest w kwocie: .............zł słownie:...................................)
2. Deklaruję/my ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi
w zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam/y, że:
- zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń,
- gwarantujemy niezmienność ceny oferowanej za wykonanie przedmiotu zamówienia do końca roku
2018 r.
- w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

4.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Mi/Nam zamówienia jest:
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………...
Numer Telefonu: ……………………………………………………………………...…

................................ dn. ............................

........................................................
(podpisy osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)

Proszę wstawić znak X w odpowiedniej rubryce.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych związanych
z realizacją niniejszej operacji, przez administratora danych Stowarzyszenie „Dziedzictwo
i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń, w celu związanym z
podpisaniem umowy na postawie rozeznania rynku, zgodnie z realizacją działań Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 26-700
Zwoleń w celu otrzymania informacji na temat przyszłych zapytań o cenę, zgodnie
z realizacją działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
i prawie ich poprawiania i usuwania.

………………………………………
(Data i podpis osoby wyrażającej zgodę)

