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

Zwoleń, dnia 10 lipca 2020 r.                          

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 
na opracowanie i druk publikacji  

 
I.  ZAMAWIAJĄCY: 
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 
ul. Wojska Polskiego 78, 26 – 700 Zwoleń 
tel./fax 48 676 20 29 
stowarzyszeniedir@tlen.pl 
NIP  811-172-92-86 
 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i wydruku publikacji wraz  
z dostawą do siedziby Zamawiającego. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Założenia edycyjne. 
Publikacja ma dotyczyć Kół  Gospodyń Wiejskich oraz zespołów śpiewaczych z obszaru objętego Lokalną 

Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” tj. gminy: Ciepielów, Gózd, Jastrzębia, 

Jedlnia – Letnisko, Kazanów, Miasto Pionki, Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń.  

W publikacji umieszczone zostaną krótkie informacje o gminach, materiały o Kołach Gospodyń Wiejskich 

oraz fotografie przekazane przez Zamawiającego. 

Publikacja ma być opatrzony numerem ISBN Zamawiającego. 

Publikacja  musi zawierać informację o źródłach współfinansowania projektu z środków Unii Europejskiej 

zgodnie z Księgą wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

2. Dane techniczne publikacji: 
Nakład : 1 000 egz.; 

Format: B5;  

Objętość: min. 62 strony, papier kredowy min. 170 g; 

Oprawa: twarda szyto-klejona; 

Oklejka – kolor + folia matowa + lakier UV wybiórczo; 

Grzbiet – prosty; 

Wyklejka – karton offsetowy 140 g; 

Druk: całość full kolor (4+4). 

3. Do wykonania: 

- Redakcja i korekta tekstów oraz obróbka zdjęć przekazanych przez Zamawiającego;  



- opracowanie graficzne: koncepcja, kompozycja i aranżacja tekstu i fotografii; 

- korekta; 

- skład komputerowy;  

- przygotowanie do druku i druk; 

- pakowanie i dostawa do siedziby Zamawiającego; 

- przekazanie zaakceptowanej wersji elektronicznej publikacji. 
4. Zamawiający wymaga: 
- wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi normami; 

- konsultacji z Zamawiającym na wszystkich etapach pracy; 

- rozmieszczenia zdjęć w tekście, nie dopuszcza stosowania tzw. wklejki. 

IV.  WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 
1. 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) Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku po protokolarnym przekazaniu 

przedmiotu zamówienia. 
5) Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym  

a Wykonawcą. 
6) Przeniesie na Zamawiającego całość praw autorskich do przedmiotowej publikacji, bez żadnych 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili złożenia oferty polach 
eksploatacji. 

2. Sposób składania ofert: 
1) Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym. Oferta musi zawierać nazwę  

i adres Wykonawcy oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
2) Oferty proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia: stowarzyszeniedir@tlen.pl 

lub ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń. 
3. Termin składania ofert:  29 lipca 2020 

4. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2020 r. 

5. Kryteria wyboru oferty: Cena 100% 

 
Dodatkowych informacji udziela pracownik biura- Pani Justyna Nowicka, pod adresem email: 
stowarzyszeniedir@tlen.pl lub pod numerem telefonu 48 676 2029 
 
Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”  
do złożenia zamówienia. 
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........................................................ 
               (pieczęć Wykonawcy) 
 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”                            
ul. Wojska Polskiego 78 

26 – 700 Zwoleń 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
na opracowanie i druk publikacji wraz z dostawą 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego na opracowanie i druk publikacji oferuję/emy wykonanie 
przedmiotowego zadania: 
1. Dane Oferenta : 
Nazwa: .................................................................................................................................. 

Adres: ................................................................................................................................. 

Nr telefonu: ................................................................................................................. 

e-mail: ............................................................................................................................... 

2. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
- netto złotych:............................... (słownie:..............................................................…...............................................) 

- brutto złotych:............................ (słownie:...........................................................………………..............................) 

- w tym podatek VAT w wysokości....…....%, to jest w kwocie:..........................zł  

3. Deklaruję/my ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi  
w zapytaniu ofertowym. 

4. 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 

2020 r. 
- w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego.  
5. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Mi/Nam zamówienia jest:  

 

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………... 

Numer Telefonu: ……………………………………………………………………...… 

 
........................................................ 

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

 
………………………………… 

                           Miejscowość i data 



 
KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Przyjmuję do wiadomości, że: 
1) Administratorem moich danych osobowych jest: 
a. Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 

Zwoleń,  
b. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70,  

00-175 Warszawa; z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: 
info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa; 

c. Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;  
z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: 
urzad_marszalkowski@mazovia.pllub pisemnie na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; 

2) podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest przepis prawa - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 
o Ochronie danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzenie, o którym mowa w p. 3) 

3) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane 
obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie 
obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 

4) podanie danych jest niezbędne do rozeznania rynku w celu wyboru najkorzystniejszej oferty 
 i ewentualnie  zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 

5) posiadam 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, 
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, 

7) moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu trwałości projektu  
i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. 

 
OŚWIADCZENIE 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych związanych  

z realizacją niniejszej operacji, przez administratora danych: 
a. Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78,  

26-700 Zwoleń,  
b. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 

00-175 Warszawa;  
c. Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;  

w celu związanym z podpisaniem umowy cywilno - prawnej na postawie rozeznania rynku, zgodnie  
z realizacją działań w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji  
w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 



2. 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 
w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w ramach inicjatywy 
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
4. 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) 

 
 

 


