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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „WEKTOR” w Garbowie  

zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty w postępowaniu przetargowym, w rozumieniu kodeksu 

cywilnego, o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14.000 euro w trybie zapytania ofertowego o 

następującej treści: 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 

Zad.1 - Opracowanie pliku do drukarni w formacie pdf -  publikacja „Uparty kowal z Gutanowa” 

Zad.2 - Wydruk publikacji „Uparty kowal z Gutanowa” w nakładzie 1000 szt.  

 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007–2013 

 

II. Szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania przedmiotu zamówienia: 

1. Przygotowanie pliku do drukarni, w formacie pdf, na podstawie przygotowanych tekstów i zdjęć 

w formie elektronicznej; 

a. obróbka zdjęć do książki (około 200 szt) 

b. ilość stron: 120 

c. format: 170x240 mm 

d. wszystkie strony kolor 4+4 (dwustronnie) 

2. Wydruk książki w  oprawie twardej:  

a. okładka folia matowa plus lakier UV błyszczący (punktowy), 2 wyklejki zadrukowane; 

b. ilość stron: 120; 

c. format: 170x240 mm; 

d. nakład: 1 000 szt; 

e. wszystkie strony kolor 4+4 (dwustronnie); 

f. kartki wewnętrzne: papier gramatura min. 130 g, obustronnie powlekany połysk; 

g. blok: szyty, grzbiet zaokrąglony, kapitałka; 

h. wydruk na podstawie pliku pdf.; 

i. ISBN – drukarni. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do korekty redaktorskiej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do korekty autorskiej. 

5. Wykonwaca będzie zobowiązany do przeprowadzenia z Zamawiającym konsultacji w zakresie 

zawartości merytorycznej, opracowania graficznego i składu publikacji oraz uzyskania 

akceptacji ostatecznej wersji (w szczególności szaty graficznej).   

6. Termin ralizacji całości zlecenia do 25.IV.2014 

 

III. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do przygotowanego opracowania.  

IV. Wykonawca zezwala na wykorzystanie opracowania przez Zamawiającego lub inne podmioty 

wskazane przez Zamawiającego.  

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę z najwyższą starannością, według 

najlepszej wiedzy i umiejętności Wykonawcy, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane 

możliwości i doświadczenie oraz mając na uwadze ochronę interesów Zamawiającego. 

 

CZAS REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Termin realizacji zamówienia: 25.04.2014 r. 

     Garbów, dnia 19.03.2014 r. 

WEKTOR.PROW.1.2014  
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OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 

Oferta wg wzoru – załącznik do zapytania, powinna zawierać:  

1. Imię i nazwisko/nazwę Oferenta, adres/siedzibę oferenta, NIP, numer telefonu;  

2. Ofertę cenową brutto za całość zamówienia opisanego w pkt. I-IV;  

3. Referencje poświadczające realizację przez Wykonawcę co najmniej 2 zamówień o podobnym 

charakterze. 

4. Kalkulację kosztów  poszczególnych zadań.  

5. Czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta wraz z pieczątką.  

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

a) cena brutto – waga 100 %;  

 

Cena - zaoferowana cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia netto i brutto, wyliczonej do 

dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich. 

Wykonawca jest obowiązany złożyć ofertę zgodnie z zamieszczonym wzorem – Załącznik nr 1 

Wykonawca wystawi fakturę/rachunek po wykonaniu całości zamówienia. Faktura będzie płatna w 

terminie 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, tj. 

protokołem odbioru wykonania. 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferty należy przesyłać do siedziby Zamawiającego osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej lub 

poczty e-mail do 27.03.2014r., do godz.: 12:00 (liczy się data wpływu oferty do siedziby 

Zamawiającego) 

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i 

Oświatowych „WEKTOR” w Garbowie, Garbów 53E, 21-080 Garbów), lub drogą elektroniczną: skan 

dokumentów wraz z podpisem i pieczątką na adres wektor_garbow@wp.pl z dopiskiem Oferta Publikacja 

o Pietraku. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną Wykonawca zobowiązany jest do 

potwierdzenia oferty pisemnie do 31.03.2014 r. 

 

FORMA POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ 

Wszelkie uwagi i zapytania co do przedmiotu zamówienia należy kierować, wyłącznie w formie pisemnej 

do Pani Lucyny Żak  pocztą elektroniczną na adres wektor_garbow@wp.pl. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana w formie pisemnej.  

 

ZAŁĄCZNIKI : 

1.formularz ofertowy 

 

Zatwierdził  

Prezes Stowarzyszenia  

Katarzyna Chabros 


