
 

                                                                 
 

Zwoleń, dnia 08.01.2019 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

na opracowanie i wydruk folderu promującego dobre praktyki w realizowaniu operacji  

w ramach  poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020 na terenie Lokalnej 

Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, ul. Wojska Polskiego 78, 26 – 700 Zwoleń, tel./fax 48 676 20 

29, stowarzyszeniedir@tlen.pl  

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:       

                                                                                               

1. Opracowanie i wydruk folderu promującego dobre praktyki w realizowaniu operacji  

w ramach  poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność w  ramach PROW na lata 2014-2020 na terenie Lokalnej Grupy 

Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”. 

 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

Opracowanie graficzne  i wydruk folderu, uwzględniającego rozliczone (nie mniej niż 20) do dnia 

31.12.2018 r. projekty zrealizowane w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na terenie LGD „Dziedzictwo i Rozwój”  

w tym:  

a) wykonanie i opracowanie tekstów,  

b) samodzielne wykonanie i opracowanie fotografii (konieczność dojazdu na miejsce realizacji operacji- 

teren objęty LSR, gminy: Ciepielów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia- Letnisko, Kazanów, Pionki, Miasto 

Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń), 

c) skład komputerowy,  

d) przygotowanie do druku i druk, 

e) przeniesienie całości praw autorskich na Zamawiającego, 

f) dostarczenie do siedziby Zamawiającego, 

g) przekazanie wersji elektronicznej informatora, 
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3.Dane techniczne druku informatora:  

a) format 21 x 15 cm  

b) objętość stron z okładką 36 

c) oprawa zeszytowa  

d) kolor 4+4 

e) papier kredowy min. 170 g  

f) uszlachetnienia – okładka lakier UV 1+0  

g) nakład 500 egzemplarzy 

h) informator musi być opatrzony niezbędnymi logotypami, zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW 

na lata 2014-2020. 

 

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.  Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku po protokolarnym przekazania 

przedmiotu zamówienia. 

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

a Wykonawcą.  

 

IV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).  

Oferta powinna być:  

a) opatrzona pieczątką firmową,  

b) posiadać datę sporządzenia,  

c) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,  

d) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,  

e) podpisana czytelnie przez wykonawcę,  

f) zawierać wszystkie wymagane załączniki.  

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć:  

1. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),  

2. Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze (załącznik nr 3). 



 

V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT                                                                      

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres e-mail: 

stowarzyszeniedir@o2.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie 

„Dziedzictwo i Rozwój” ul. Wojska Polskiego 78, 26 -700 Zwoleń do dnia  

25 stycznia 2019 r. 

Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie są 

do tego upoważnione, nie będą rozpatrywane. 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. Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie 

internetowej www.dir.zwolen.com Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem  

i dostarczeniem oferty. 

VI.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

15 marca 2019 r. 

VII.  OCENA OFERTY                                                                                                         

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:                        

Cena – 100 % . 

 

VIII.    INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                                                                                   

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem www.dir.zwolen.com  

 

IX.  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 Administratorem 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,                                                                                                                                            

 

mailto:stowarzyszeniedir@o2.pl
http://www.dir.zwolen.com/


 

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. 

 

 


