
                                   

Zwoleń, dnia 20 czerwca 2011r. 

                           

 

Zapytanie ofertowe  

 

1. Nazwa Zamawiaj ącego   

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 
Plac Kochanowskiego 1 
26 – 700 Zwoleń 
tel./fax 48 676 20 29 
zbigniewbuczma@wp.pl 
stowarzyszeniedir@tlen.pl 
NIP  811-172-92-86 
REGON 140547112 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia   

 

Publikacja jako produkt realizacji operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2011 roku”, współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach OSI 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 

– 2013. 

 

Założenia edycyjne.  

Publikacja ma prezentować pokłosie dziesięciu edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Literackiego „O dzban czarnoleskiego miodu”.  Oprócz nagrodzonych wierszy zamieszczone 

zostaną tam informacje o muzeach i bibliotekach funkcjonujących na terenie 11 Gmin 

objętych Lokalną Strategią Rozwoju tj. Ciepielów, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, 

Kazanów, Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń. 

Publikacja musi zawierać informację o źródłach współfinansowania projektu z środków 

Unii Europejskiej w postaci loga PROW 2007-2013 oraz LEADER, flagi Unii Europejskiej 

oraz sloganu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 

inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej       

w ramach OSI 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - 



Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, zgodnie z Księgą wizualizacji znaku Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

 

Dane techniczne druku publikacji:  

Nakład publikacji  1.000 szt. 

Format: B5 pion 

Objętość: min. 160 stron, papier offset 80 g  

Oprawa: twarda 

Oklejka – kolor + folia matowa + lakier UV wybiórczo  

Wyklejka – karton offsetowy 150 g bez druku 

Szycie nićmi 

Druk: 8 str. kolor (4+4), ok. 152 str. (1+1 czarny) 

 

Do wykonania: 

- skład z maszynopisu i łamanie; 

- min. 4 zdjęcia nawiązujące do tematyki Konkursu Literackiego „O dzban czarnoleskiego 
miodu”, wybór fotografii po uzgodnieniu z Zamawiającym; 

- krótki opis funkcjonujących bibliotek i muzeów z terenu objętego Lokalną Strategią 
Rozwoju;  

- redakcja, korekta;  

- opracowanie graficzne; 

- wykonanie wydruków próbnych;  

- naświetlanie;  

- druk; 

- introligatornia; 

- zapakowanie w partie po 10 sztuk; 

- transport do siedziby Zamawiającego. 

 

Zamawiaj ący wymaga:  

- wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi normami 

- konsultacji z Zamawiającym na wszystkich etapach pracy 

3. Zawarto ść oferty   

W przedstawionej ofercie Wykonawca powinien podać cenę wykonania usługi 

wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia oraz termin dostarczenia gotowej 

publikacji do siedziby Zamawiającego. Wykonawca w ofercie powinien zawrzeć wszystkie 



koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) oraz dołączyć trzy 

wzorcowe publikacje, które będą przedstawiać dotychczasowe doświadczenie Wykonawcy 

w tym zakresie. 

 

4. Kryteria oceny oferty   

a) oferta cenowa – 100% 
 
 

5. Termin składania ofert   

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

stowarzyszeniedir@tlen.pl lub na adres Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” Plac 

Kochanowskiego 1, 26 -700 Zwoleń do dnia 29 czerwca  2011 r. do godz. 15.00.  

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej www.dir.zwolen.com 

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.  

 

6. Termin wykonania zamówienia 

Do 16 września 2011r. 

Zlecenie przedmiotowego zadania nastąpi w formie pisemnej umowy między Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

 

 

 

…………………………………………… 

Prezes Stowarzyszenia 

      Zbigniew Buczma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 
                                                                                                                             

 
 
................................................. 
Pieczęć adresowa Wykonawcy 
 
                                                                                Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 
                                                                                Plac Kochanowskiego 1 
                                                                                26 – 700 Zwoleń 

 
 

 
FORMULARZ OFERTY 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa: .................................................................................................................................... 

Siedziba: ................................................................................................................................. 

Nr telefonu/faksu: ................................................................................................................... 

Internet: http:// ........................................................................................................................ 

e-mail: ......................................................@........................................................................... 

REGON ..........................................................; NIP ............................................................... 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Zamawiającym:................................................ 

................................................................................................................................................. 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na dostawę składamy niniejszą ofertę: 
 

lp ZADANIA Publikacja – pokłosie dziesiątej edycji 
OKL „O dzban czarnoleskiego miodu”,  

1000 egzemplarzy 

CENA 
NETTO 

VAT CENA 
BRUTTO 

1 Opracowanie graficzne    

2 Prawa autorskie do zdjęć    

3 Opracowanie tekstów     

4 Redakcja i korekta    

5  Skład, łamanie tekstu    

6 Opracowanie ilustracji, fotografii    

7 Indeksy    

8 Druk    



9 Oprawa    

10 Materiały    

11 Dystrybucja    

12 Inne    

13     

RAZEM     

 
 
 
Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem za łączną cenę (brutto) ......................zł 

   słownie : ................................................................................................................................zł 

      w tym podatek VAT ..........% ...........................zł słownie : .............................................. zł 
 
 
Termin realizacji zamówienia: ………………………… 
 
 
 
 
Miejscowość, data ....……...................                  
                                                 ........................................................ 
                                                                                               Podpis ( podpisy ) osób uprawnionych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                             


