Żnin, 24.06.2019r.
STOWARZYSZENIE LGD Pałuki – Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

Zapytanie ofertowe
STOWARZYSZENIE LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do
składania ofert cenowych w zakresie:

Nazwa przedmiotu zamówienia
Opracowanie publikacji w formie książkowej pt. „10 lat Lokalnej Grupy Działania Pałuki –
Wspólna Sprawa w powiecie żnińskim”

Szczegółowy opis:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wydanie publikacji książkowej pt. „10 lat Lokalnej
Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa”.
1. Zakres prac:
● opracowanie projektu graficznego,
● wykonanie wraz z autorskim opracowaniem fotografii ukazujących działalność oraz obszar
działania LGD Pałuki – Wspólna Sprawa,
● redakcja językowa wraz z autoryzacją,
● korekta,
● redakcja techniczna,
● skład i łamanie,
● wstępny wydruk,
● naniesienie poprawek po korekcie,
● wykonanie elektronicznej wersji książki gotowej do druku (w formacie PDF oraz DOC) i
przekazanie jej Zamawiającemu,
● na wszystkich egzemplarzach należy umieścić logotypy, grafiki i slogan uzgodnione ze
zleceniodawcą,
● korekty projektów graficznych należy wykonać bez ograniczeń, do momentu akceptacji
przez zleceniodawcę,
● logotypy należy zamieścić zgodnie z Księgą wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 -2020,
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

2. Wymagania Zamawiającego:
● Publikacja zawierać będzie zdjęcia oraz treści dotyczące prowadzonej działalności przez
LGD Pałuki Wspólna Sprawa na przestrzeni 10 lat funkcjonowania. Publikacja zawierać
będzie zdjęcia i treści dotyczące obszaru, na którym Lokalna Grupa Działania Pałuki –
Wspólna Sprawa (powiat żniński).
● W zaproponowanej cenie Wykonawca musi zawrzeć wszystkie koszty niezbędne do
właściwego wykonania przedmiotowej usługi.
● Wykonawca, w przypadku powierzenia części zlecenia innemu podmiotowi będzie
odpowiedzialny za właściwą koordynację całego zadania, a w razie niewłaściwego bądź
nieterminowego wykonania usługi zostanie pociągnięty do odpowiedzialności jako główny
wykonawca.
● W przypadku wykrycia błędów w wydruku lub składzie, Wykonawca będzie zobowiązany
do dokonania korekty na własny koszt.
● Wraz z ofertą należy złożyć do siedziby biura dwa przykładowe materiały promocyjne
wymienione w specyfikacji o podobnych parametrach.
● Wykonawcy usługi nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu, noclegu ani żadnych innych
kosztów dodatkowych związanych z jej wykonaniem.
● Na realizację zamówienia powinien być wystawiony odrębny rachunek lub faktura Vat.
Termin i czas realizacji:
- Termin realizacji – 30 dni od dnia podpisania umowy
- Warunki płatności: na realizację zamówienia powinien być wystawiony rachunek lub
faktura VAT z terminem płatności minimum 21 dni.
Kryteria oceny i wyboru ofert:
Cena – 100% waga oceny
Ocena ofert i punktacji będzie prowadzona według wzoru:

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego
zaproszenia wraz z załącznikami w terminie 7 dni od zaproszenia do składania ofert
cenowych - do dnia 30.06.2019r.
2. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną
na
adres
biura
lub
mailem
na
adres
lgd@lgd-paluki.pl
O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.
3. Pozostałe warunki udzielania zamówienia określa Regulamin udzielania zamówień o
wartości nieprzekraczającej 20 000 złotych dostępny na stronie www.lgd-paluki.pl
4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego
jest: Weronika Pochylska – Dyrektor Biura LGD, e-mail: lgd@lgd-paluki.pl
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

5. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować częściowo lub całkowicie z realizacji
zadania bądź wyboru oferty.
6. Ceny w ofercie mają być stałe i nie mogą ulec podwyżce ani obniżce przez cały okres
obowiązywania umowy.

…………………………………………………..
Akceptuję warunki zapytania ofertowego - /Pieczęć i
podpis/

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

