
Zwoleń, dnia 9 maja 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na opracowanie i wykonanie kalendarza książkowego

I. ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
ul. Wojska Polskiego 80A
26 – 700 Zwoleń
tel./fax 48 676 20 29
stowarzyszeniedir@tlen.pl
NIP  811-172-92-86
REGON 140547112

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie 200 sztuk kalendarzy książkowych na 2015 rok.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Wymagania techniczne kalendarza książkowego dziennego:

a) nakład 200 sztuk;
b) format A5;
c) oprawa twarda, okładka zmiękczona pianką;
d) objętość nie mniej niż 340 stron;
e) blok szyty;
f) papier offset min. 70g., preferowany kolor chamois (żółto-kremowy)
g) projekt graficzny wykonawcy zgodny z Księgą wizualizacji znaku Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
h) kalendarium:

- druk 2-kolorowy: szaro-niebieski,
- układ: 1 dzień roboczy = 1 strona, sobota i niedziela = 1 strona,
- daty wszystkich sobót, niedziel i świąt oznaczone w sposób odróżniający od dat wszystkich

dni roboczych, wszystkie święta zaznaczone w kalendarium muszą być świętami
obchodzonymi w Polsce,

- każdy dzień rozpisany na godziny- np. od 7 do 19,
- numeracja tygodni, znaki zodiaku, fazy księżyca, wschody i zachody słońca,
- oznaczenia dni tygodnia, świąt oraz imienin w języku polskim,
- część informacyjna oraz teleadresowa zintegrowana z blokiem,
- zakładka w formie tasiemki, kolorystycznie dopasowanej do materiału pokryciowego,
z danymi Zamawiającego,
- perforacja narożnika,
- registry panoramiczne,



- strona na początku kalendarza na której posiadacz może wpisać swoje dane,
i) oprawa twarda, okładka zmiękczona pianką:

- materiał skóropodobny, miękki, matowy,
- kolor materiału pokryciowego brązowy – ostateczny wybór z wzornika Wykonawcy,
- tłoczenie głębokie, suche znaków graficznych lub inną metodą pozwalającą uzyskać trwały
efekt. Na okładce: logotypy: flaga UE,  LEADER, logo Zamawiającego, PROW oraz 2015
(umiejscowienie do uzgodnienia),

j) wklejka:
- dwustronna, full kolor (4+4),
- papier kredowy min. 120g.
- zawierająca min. wizytówkę Stowarzyszenia z logotypami: UE, PROW, LEADER i sloganem
oraz mapę Polski z zaznaczeniem obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie
„Dziedzictwo i Rozwój”, ogólne informacje o Stowarzyszeniu „Dziedzictwo i Rozwój”,
teleadresy gmin należących do Stowarzyszenia .
- wielkość wklejki dostosowana do wewnętrznych stron kalendarza.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
Ofertę może złożyć wykonawca, który:

1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.
2. Dysponuje niezbędnym sprzętem do realizacji zadania.
3. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
4. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku po protokolarnym przekazaniu

przedmiotu zamówienia.
5. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym

a Wykonawcą.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).
2. Oferta powinna być:

a) opatrzona pieczątką firmową,
b) posiadać datę sporządzenia,
c) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,
d) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,
e) podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
f) zawierać wszystkie wymagane załączniki.

3. Do oferty obowiązkowo należy dołączyć :
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

(załącznik nr 2),

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres
e-mail : stowarzyszeniedir@o2.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście pod adres: Stowarzyszenie
„Dziedzictwo i Rozwój” ul. Wojska Polskiego 80A, 26 -700 Zwoleń do dnia 23 maja 2014 r. do
godz. 15.00. (decyduje data wpływu oferty do biura).
Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie są
do tego upoważnione nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.



W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej www.dir.zwolen.com
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wrzesień/październik 2014 r.
Zlecenie przedmiotowego zadania nastąpi w formie pisemnej umowy między Zamawiającym
a Wykonawcą.

VIII OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

a) oferowana cena brutto – 100%

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.dir.zwolen.com

X. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udzielają pracownice biura pod numerem telefonu 48 676 20 29 oraz adresem
email: stowarzyszeniedir@tlen.pl

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” do
złożenia zamówienia. LGD może odstąpić od złożenia zamówienia szczególnie w sytuacji braku
zabezpieczenia na ten cel środków finansowych.

Zbigniew Buczma
Prezes Stowarzyszenia

Załączniki:
1. Formularz Oferty.
2. Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.



Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego z dnia 9 maja 2014 r.

........................................................
(pieczęć Wykonawcy)

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
ul. Wojska Polskiego 80A

26 – 700 Zwoleń

FORMULARZ OFERTY
odpowiadając na zapytanie dotyczące opracowania i wydania kalendarza książkowego

oferuję/emy wykonanie przedmiotowego zadania:

I. Dane Oferenta :
Nazwa: ....................................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................

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

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

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

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

II. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

1. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
- netto złotych: ..............................................
(słownie:............................................................……………...................................................)
- brutto złotych:..............................................
(słownie:...............................................................................………………..............................)
- w tym podatek VAT w wysokości ........%, to jest w kwocie: ..........................zł
(słownie:.....................................................................……………...........................................)

2. Deklaruję/my ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi
w zapytaniu ofertowym.



3. Oświadczam/y, że:
 zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy do niego

zastrzeżeń,
 w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy

w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
 gwarantujemy niezmienność ceny oferowanej za wykonanie przedmiotu zamówienia do

końca 2014 r.

4. Ofertę niniejszą składam/y na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
 .......................................................................................................................
 .......................................................................................................................
 .......................................................................................................................

6. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Mi/Nam
zamówienia jest:
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………...

Numer Telefonu: ……………………………………………………………………...…

................................ dn. ............................

........................................................
Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik Nr 2
do zapytania ofertowego z dnia 9 maja 2014 r.

........................................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego na:

na opracowanie i wykonanie kalendarza książkowego

oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia,
posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej
związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

....................................... dn. ............................

........................................................
Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy


