
ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację w prasie  3 artykułów promocyjnych            

w ramach realizacji  projektu współpracy pn.  „Zasmakuj w Tradycji” realizowanego 

przez: 

Lokalną grupę Działania „Kraina wokół Lublina” 

Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej 

Lokalną Grupę Działania „Ziemia Biłgorajska” 

 

Celem opracowania  i publikacji w prasie artykułów promocyjnych jest  przedstawienie 

potencjału produktu lokalnego i tradycyjnego na terenie działania partnerskich LGD 

poprzez prezentację tradycji kulinarnych oraz sposobu ich  wytwarzania, miejsc 

występowania oraz  wytwórców tych produktów. 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

 

• Opracowanie  merytoryczne artykułu prasowego  

 1. Jeden artykuł powinien zawierać: 

- informacje bieżące  związane  z realizacją  projektu „Zasmakuj w Tradycji”  

- informacje o tradycjach kulinarnych i produktach lokalnych występujących na obszarze 

partnerskich LGD z uwzględnieniem informacji nt. : 

-  miejsca występowania  (miejscowość, gmina),  

-  sposobie wytwarzania, 

-  produktów, na bazie których powstał,  

- osób/podmiotów wytwarzających dany produkt,  

- historii, zwyczajów, tradycji kulinarnych związanych z potrawą/produktem  

2. Każdy z 3 artykułów będzie zawierał inną treść 

3. Rozmiar artykułu – co najmniej 1 strona czasopisma z tekstem o objętości minimum 

3400 znaków bez spacji.  

4. Artykuł powinien zawierać co najmniej 2 zdjęcia związane z realizacją projektu,                 

w tym jedno zdjęcie potrawy tradycyjnej. 

      5. Zdjęcia zostaną przekazane oddzielnie Zamawiającemu na nośniku cyfrowym  

 

• Wymagania dotyczące publikacji artykułu 

 

6. Publikacja w magazynie full kolor wydawanym raz w miesiącu /miesięcznik/                     

o zasięgu dystrybucji co najmniej obszar województwa lubelskiego. 

7. Dystrybucja bezpłatna w tym: restauracje, hotele, lotnisko, punkty informacji 

turystycznej, miejsca rekreacji i sportu /miejsca odwiedzane przez czytelników 

aktywnie spędzających czas / 

8. Nakład co najmniej 3000 egzemplarzy 

9. Magazyn poświęcony województwu lubelskiemu /ciekawi ludzie, wydarzenia, 

kulinaria, producenci żywności lokalnej, biznes,  miejsca wypoczynku, rekreacji                

i sportu / 

10. Objętość min. 50  stron 

11. Lista dystrybucji 

 

 



• Realizacja usługi dotyczy opracowania merytorycznego  i graficznego artykułu.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w składzie wydawniczym korekty 

autorskiej. 

13. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania z Zamawiającym konsultacji               

w zakresie zawartości merytorycznej, opracowania graficznego artykułu oraz 

uzyskania akceptacji ostatecznej jego wersji. 

14. Termin realizacji zamówienia:  

1.artykuł – kwiecień 2014  

2. artykuł – czerwiec 2014  

3. artykuł – wrzesień 2014  

II. Zamawiający dostarczy: 

Wykaz produktów, harmonogram wydarzeń kulinarnych na podstawie których Wykonawca 

będzie miał możliwość gromadzenia materiałów do artykułu. 

 

III. Złożona Oferta powinna zawierać: 

1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1 do niniejszego 

zapytania.  
2. Nazwę Zleceniobiorcy, adres prowadzonej działalności, NIP, nr tel., podpis osoby 

upoważnionej do reprezentowania Zleceniobiorcy, nr tel. do osoby wyznaczonej do 

kontaktu ws. oferty.  

3. Cenę brutto za całość  zamówienia opisanego w pkt. I  niniejszego zapytania, oraz cenę 

brutto za 1 artykuł.   

4. Listę dystrybucji czasopisma (stan uwzględniony w pierwszym numerze 2014 lub 

ostatnim numerze 2013)-przedstawienie zamawiającemu wraz z ofertą. 

5. Przykładową realizację na łamach magazynu wydawanego przez Wydawcę artykułu                

o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (tradycje  kulinarne). 

6.    Podpis Wykonawcy.  

IV. Kryterium wyboru oferty :  Cena – 100 %   

V. Oferty, które nie będą zawierały informacji/dokumentów wymienionych                            

w pkt.  III zapytania nie będą rozpatrywane.  

VI. Oferty należy składać do dnia  24 marca 2014 r. do godz. 14.00  na adres LGD 

„Kraina wokół Lublina”   w jeden   z następujących sposobów: 

- dostarczyć osobiście do siedziby Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”, ul. 

Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin   

- przesłać pocztą na adres: Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”,                                    

ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin  

- przesłać pocztą elektroniczną na adres: m.olechowska@krainawokollublina.pl 

- przesłać faxem pod nr: 81 532 30 65  

Osoba do kontaktu ws. oferty : Małgorzata Olechowska, tel. 81 532 30 65  

e-mail: m.olechowska@krainawokollublina.pl 

 

Lublin, 19.03.2014 


