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Zwoleń, dnia  18 lipca 2014 r.

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zwraca się z prośbą o przedstawienie

oferty na wykonanie foto – książki z realizacji warsztatów „Skarby naszego regionu”

w ramach projektu współpracy pod nazwą „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej –

Multi CEL”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania ofertowego jest wykonanie foto - książki jako dokumentacji

warsztatów pn. „Skarby naszego regionu”, realizowanych w ramach projektu współpracy

Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej – MultiCEL.

Podstawowe parametry publikacji:

1) nakład: 100 szt.

2) minimalna liczba stron 60 + okładka,

3) format: 30cm x 30 cm,

4) okładka: eco –skóra (kolor do uzgodnienia ze Zleceniodawcą), szyta nićmi,

5) wydruk zdjęć w  rozdzielczości 1200 x1200 dpi, na papierze fotograficznym

matowym o gramaturze min. 300 g/m2, full kolor (4+4),

6) publikacja musi zawierać wyraźną informację o następującej treści „Europejski

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca

w obszary wiejskie. Wykonanie foto – książki współfinansowane ze środków Unii

Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy Osi IV

LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, a także

logotypy: symbol Unii Europejskiej, logo projektu, logo programu Leader, logo

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

7) treści zamieszczone w materiale muszą zostać uzgodnione ze Zleceniodawcą.

8) projekt graficzny, skład, redakcja techniczna, liczba zdjęć zamieszczonych

w publikacji muszą zostać uzgodnione ze Zleceniodawcą.
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9) materiały do zamieszczenia w publikacji zostaną dostarczone przez Zamawiającego po

podpisaniu umowy z Wykonawcą zamówienia. Układ graficzny zostanie wykonany

przez Wykonawcę.

10) termin realizacji zamówienia – wrzesień 2014 r.

Wybrany Wykonawca po podpisaniu umowy na realizację zamówienia opracuje i przedstawi

Zamawiającemu 2 wzorce – układy kompozycyjne foto - książki do wyboru przez

Zamawiającego.

Proponowany układ kompozycyjny powinien charakteryzować się przejrzystą formą

i czytelnym tekstem. Informacja o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lala 2007 – 2013 Oś 4 LEADER w ramach którego przygotowywana jest foto -

książka powinna być umieszczona w widocznym miejscu na pierwszej stronie publikacji.

Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego prawa autorskie do projektu.

II. SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być sporządzona wg wzoru  FORMULARZ OFERTY  (załącznik nr 1 do

niniejszego zaproszenia do składania ofert) i powinna być podpisana przez osobę

upoważnioną do podpisania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być

opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną oraz pieczęcią

firmową. Do oferty dołączyć należy  Oświadczenie – załącznik nr 2 do niniejszego

zapytania.

III. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Cena – 100 %

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty cenowe należy przesyłać w terminie do 25 lipca 2014 r. mailem na adres

multiceldir@zwolen.com lub dostarczyć osobiście na adres Stowarzyszenie

„Dziedzictwo i Rozwój” ul. Wojska Polskiego 80 A, 26 - 700 Zwoleń bądź  przesłać

pocztą na ww. adres

2. Do oferty należy załączyć wszystkie załączniki do niniejszego zapytania.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
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4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia „Dziedzictwo

i Rozwój” do złożenia zamówienia.
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Załącznik nr 1

…………………, dnia ………………

Stowarzyszenie
„Dziedzictwo i Rozwój”
Ul. Wojska Polskiego 80A
26-700 Zwoleń

FORMULARZ OFERTOWY

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 18 lipca 2014 roku składam ofertę  na wykonanie

foto – książki, jako dokumentacji z realizacji warsztatów „Skarby naszego regionu”

w ramach projektu współpracy pod nazwą „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej –

Multi CEL”.

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa firmy …………………………………………………………………………………….

Adres siedziby …………………………………………………………………………………..

Numer telefonu ……………………………………………………………………………….

Adres e-mail …………………………………………………………………………………..

NIP ……………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego ………………………………………………………………….

Lp. Usługa Cena netto VAT Cena brutto

1

Wykonanie foto – książki jako
dokumentacji z realizacji warsztatów
„Skarby naszego regionu”
w ramach projektu współpracy pod
nazwą „Multimedialne Centrum
Edukacji Lokalnej – Multi CEL”.
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1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania i przyjmujemy warunki w niej
zawarte.

2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty
wykonania przedmiotowego zamówienia.

3. Oświadczamy, że cena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania
oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy
zamówienia- jest kompletna.

4. Oświadczamy, że do wykonania przedmiotu zamówienia wykorzystamy legalne
oprogramowanie komputerowe, w tym legalne oprogramowanie do edycji i obróbki
graficznej fotografii.

5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie określonym w Opisie Przedmiotu
Zamówienia.

„Wyrażam/-y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym
oraz oświadczeniu dla potrzeb realizacji zadania  dotyczącego  wykonania foto – książki
z realizacji warsztatów „Skarby naszego regionu” w ramach projektu współpracy pod nazwą
„Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej – Multi CEL” przez Lokalną Grupę Działania
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U.  z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.)”

………………………………………………….
(data i podpis )
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Załącznik nr 2

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………….
Dane identyfikacyjne Wykonawcy

Oświadczenie

W związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe  w zakresie wykonania

foto – książki, jako dokumentacji z realizacji warsztatów „Skarby naszego regionu”

w ramach projektu współpracy pod nazwą „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej –

Multi CEL” oświadczam, iż nie jestem powiązana/powiązany z Zamawiającym lub osobami

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

………………………………………………………………

podpis


