
                                                                                    

ZAPYTANIE  OFERTOWE 
 

W imieniu partnerów Projektu Współpracy pt. „Zasmakuj w Tradycji”: Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół 
Lublina”, Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska” zwracają  
się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na przeprowadzenie akcji promocyjnej: opracowanie graficzne 
bilbordów, wyklejenie i wynajem powierzchni  
 
Specyfikacja usługi:  

I. Miejsce przeprowadzenia akcji promocyjnej: 

LUBLIN – 15 sztuk  
KRAŚNIK – 2 sztuki 
BIŁGORAJ  – 3 sztuki 
 

II. Termin realizacji akcji promocyjnej:  

Wariant 1 od 01-30.06.2014, 01-31.08.2014  

Wariant 2 od 1.06.2014 do 31.08.2014 

 

III. Minimalne wymagania 

- wymiary Bilbordu minimum 12 m2 

- projekt w pełnym kolorze CMYK 

IV. W ramach realizacji zlecenia wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu do akceptacji  przed 
realizacją zamówienia projektu graficznego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu do akceptacji  przed 
realizacją zamówienia lokalizacji poszczególnych bilbordów. 

3. Czas ekspozycji musi być zgodny z zamówieniem; liczony od daty umieszczenia (zakończenia 
wklejania) billboardu na nośniku. Dokładny termin ekspozycji Wykonawca ustali z Zamawiającym. 

4. Billboardy powinny zostać umieszczone w centrum miast w miejscach o dużym natężeniu ruchu 
pieszych i samochodów, opcjonalnie przy głównych arteriach wjazdowych do miast w miejscu 
widocznym i niezasłoniętym. 

5. Wszelkie materiały wykorzystane w realizacji kampanii bilbordowej muszą być odporne na działanie 
zewnętrznych czynników atmosferycznych oraz muszą zapewniać właściwą ekspozycję reklam. 

6. Wykonawca zapewni właściwą ekspozycję reklamy na wszystkich nośnikach przez cały okres trwania 

ekspozycji. W przypadku, gdy nośnik na którym umieszczony będzie billboard, z jakichkolwiek przyczyn 

zostanie wyłączony z eksploatacji, Wykonawca zobowiązany zapewnić umieszczenie, po akceptacji 

Zamawiającego, reklamy na innym, zastępczym nośniku. 

7. Wykonawca w przypadku zniszczenia billboardu zobowiązany jest do jego naprawy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji zdjęciowej wraz z opisem w formie raportu z 

realizacji ekspozycji reklamy na wszystkich nośnikach wykorzystanych w kampanii billboardowej w 

momencie zamieszczenia  na wszystkich nośnikach, po każdym miesiącu trwania ekspozycji, jak 

również na zakończenia ekspozycji. 

9. Zamawiający ma prawo do wnoszenia uwag na temat jakości ekspozycji. Uwagi wnoszone będą w 

formie pisemnej (dopuszcza się korespondencję w formie elektronicznej) z określeniem rodzaju 



                                                                                    

zauważonych wad. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad w terminie 48 godzin 

od zgłoszenia wad przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt usunąć billboardy po terminie ekspozycji. 

V. Złożona Oferta powinna zawierać: 

1. Nazwę Wykonawcy, adres prowadzonej działalności, NIP, nr tel., podpis osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, nr tel. do osoby wyznaczonej do kontaktu 

ws. oferty. 

2. Cenę całkowitą  wykonania usługi z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (brutto). W 

dwóch wariantach. 

3. Propozycje lokalizacji bilbordów z podaniem liczby bilbordów blisko siebie w jednej 

lokalizacji. 

4. Termin ważności ofert 

VI. Kryterium wyboru oferty :  

1.  Cena – 75%,  przy czym najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę 

brutto, a każda następna zgodnie ze wzorem: 

Cena oferty najniższej skalkulowanej 
x 100 x 75%  = liczba punktów danej oferty 
Cena oferty ocenianej 

 
2.  Lokalizacja bilbordów- 25%, wszystkie przedstawione oferty lokalizacji billboardów zostaną 
poddane subiektywnej ocenie członków Komisji i otrzymają od 0 do 25 pkt. Punkty zostaną 
obliczone jako średnia z ocen członków komisji zamawiającego przy pomocy porównawczego 
arkusza oceny. 

 
VII. Ofertę należy złożyć na formularzy będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.  

VIII. Nie dopuszcza się złożenia oferty na realizację części  zamówienia 

IX. Oferty, które nie będą zawierały propozycji lokalizacji bilbordów nie będą rozpatrywane.  

X. Oferty należy składać do dnia   28 marca   2014 r. do godz. 14.00  na adres LGD „Ziemia 

Biłgorajska”  w jeden   z następujących sposobów: 

- dostarczyć osobiście do biura Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska”, ul. Sikorskiego 

12/42, 23-400 Biłgoraj   

- przesłać pocztą na adres: Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska”, ul. Sikorskiego 12/42, 

263-400 Biłgoraj   

- przesłać pocztą elektroniczną na adres:lgd@ziemiabilgorajska.pl 

XI. Osoba do kontaktu ws. oferty : Waldemar Sawastynowicz, tel. 609-885-800,                                                       

e-mail: lgd@ziemiabilgorajska.pl 

 
 


