
 
Garbów 19 marca 2014r 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 
roku Nr 113 poz 759 z późn. zm.) zwracam się z pytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na opracowanie 
graficzne i wydruk publikacji oraz plakatów w ramach projektu „Inwentaryzacja kapliczek i krzyży przydrożnych na 
obszarze parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie wraz z wystawami fotografii połączonymi z koncertami 
muzyczno-literackimi opartymi na motywach ludowych i religijnych” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, 
działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w ramach małych projektów 
 
Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie 
   Garbów 14,  21-080 Garbów 
   NIP: 716-22-47-556 
 

Przedmiot zamówienia: opracowanie graficzne i wydruk publikacji oraz plakatów 
 

Szczegółowy opis zamówienia 
Zad 1. - projekt graficzny i skład publikacji „Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie parafii Garbów” z 
materiałów dostarczonych przez Zamawiającego (mapa, tekst + zdjęcia); 
- niezbędne korekty projektu; 
- wydruk 600 szt. publikacji, format B5, 98 stron + 4 str. okładki, wydruk kolorowy dwustronny (4+4), papier na 
okładkę: kreda matowa – gramatura 200g, plus lakier UV punktowy, okładka twarda, szyta, papier wewnątrz 
publikacji – kreda błysk min. 135g,  
Zad 2. –projekt graficzny  plakatu promocyjnego na podstawie wytycznych Zamawiającego, -niezbędne korekty 
projektu; 
- wydruk 50 szt plakatów w formacie A3,papier kredowy gramatura 170 g, kolor jednostronnie (4+0). 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do przygotowanych opracowań.  
Wykonawca zezwala na wykorzystanie opracowań przez Zamawiającego lub inne podmioty wskazane przez 
Zamawiającego (Wykonawców wyłonionych w przetargach przeprowadzonych dla poszczególnych działań). 
 

Termin realizacji:  
 – przygotowanie i wydruk publikacji: 16.05.2014r.  
 - wydruk plakatów: 10.05.2014r. 
 

Forma płatności przelew (14 dni) na podstawie rachunku/faktury wystawionej po zakończeniu 
i odbiorze robót.  
 
Kryterium – cena oferty. 
 

Sposób 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 zad1 - 2;  
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. 
 

Miejsce i termin złożenia oferty 
Ofertę należy złożyć do dnia 27 marca 2014r, na adres Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia 
Pańskiego w Garbowie, Garbów 14, 21-080 Garbów lub skan podpisanego dokumentu wraz z 
załącznikami na adres email: z.malyszek@gmail.com. 
 

ZAŁĄCZNIKI : 

1. formularz ofertowy 

Zatwierdził 


