Wolin, dnia 30.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zaprasza do składania ofert
na realizację usługi polegającej
na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie materiałów promocyjnych

w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
I. Zamawiający:
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”
ul. Zamkowa 21, 72-510 Wolin
NIP 9860211698
REGON 320536661
e- mail: promocja@partnerstwowrozwoju.pl
www. partnerstwowrozwoju.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:

Lp.

Materiał
promocyjny

Opis / parametry

Ilość

1.

Teczka skórzana
na dokumenty A4
segregator akt

Teczka skórzana na dokumenty A4
segregator akt
Wymiary 26x36x4 cm
Teczka koloru czarnego z nadrukiem
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w
rozwoju”
www.partnerstwowrozwoju.pl :+3 logotypy
unijne +logo LGD
-wykonanie miękka skóra syntetyczna
-mechanizm ringowy na 4 kółka
pozwalający na wpinanie koszulek
-obszerna kieszeń na dokumenty w
formacie A4
-wydzielone miejsce na notatnik formatu
A4
-niewielka przegródka np. na karty czy
wizytówki
-dwa uchwyty na długopisy
-całość zamykana na niezawodny suwak

30 szt

2.

Pendrive

Pendrive- twister pamięć USB
Wymiary :

30 szt

Długość: 51 mm
Szerokość: 19 mm
Wysokość: 9.2 mm
Waga: 12.06 gram
Pojemność pamięci 32 GB
Kolor: zielony
Druk sitowy +3 logotypy unijne +logo LGD,
3.

Kalendarz ścienny

Parametry:
– kalendarz trójdzielny
– format: 310 mm.x 830mm
– zadruk: 4/0 (jednostronnie kolorowy)
-uszlachetnienie: folia mat +lakier
wybiórczy UV jednostronnie
-główka: płaska główka
-kalendarium (kolorystyka)-standardowe
(czerwono-czarne)
Standardowe kalendarium w kolorystyce
czerwono-czarnej. Kalendarium środkowe
przeznaczone na aktualny miesiąc - białe,
dwa pozostałe na miesiąc poprzedni i
następny –szare tło. Oprócz standardowego
miesięcznego układu kalendarzowego mają
zawierać takie elementy jak: numery
tygodni czy informacje o imieninach.
-papier:80g, format:290mm,x145mm
-karton: alaska 250g
-projekt w cenie
-odstawa w cenie

Kalendarz ścienny – trójdzielny będzie
zawierać następujące treści i logotypy
graficzne (aktualne na dzień realizacji
zamówienia):
1. a) zestawienie znaków graficznych:
– logo Unii Europejskiej
– logo Leader
– logo Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Partnerstwo w rozwoju”

200 szt

– logo Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020
b)Hasło promocyjne – Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich – Europa inwestująca w obszary
wiejskie
1. c) Dane adresowe i kontaktowe
Stowarzyszenia
2. d) zdjęcia (zostaną przekazane
przez Zamawiającego) 6-9 sztuk.
Kalendarz
książkowy
4.

Kalendarz z nadrukiem na okładce (kolor
zielony)

30 szt.

B5 grawer laserowy
+ 3 logotypy unijne + logo LGD napis
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„PARTNERSTWO W ROZWOJU
www.partnerstwowrozwoju.pl zgodnie z
księgą wizualizacji PROW 2014-2020

III. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca ma obowiązek zrealizować zamówienie do dnia 21.12.2018 r.
Zapłata za wykonanie usługi nastąpi w formie przelewu w terminie 14 dni od dostarczenia
wystawionej zamawiającemu faktury lub rachunku.

IV. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
Oferty należy składać na załączonym do zapytania formularzu ofertowym zał. Nr 1 do
zapytania ofertowego, osobiście w Biurze LGD, 72-510 Wolin,
ul.
Zamkowa 21, w godz. 8.00 – 16.00 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: promocja@partnerstwowrozwoju.pl do dnia
07.12.2018 roku do godz.14.00 (w przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty
tradycyjnej decydującym jest dzień wpływu oferty na wskazany adres powyżej). Składane
oferty muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia.
V. Ocena ofert:
1. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryterium:
100% cena brutto.
Dodatkowo oferent zobowiązany jest do dostarczenia w ramach złożonej oferty 5 zdjęć
materiałów promocyjnych wykonanych przez siebie oraz jeden egzemplarz referencji lub
listu polecającego.

VI. Informacje pozostałe:













Nadruki muszą być zgodne z obowiązującą księgą wizualizacji PROW 2014- 2020
(podlegają akceptacji przez Zamawiającego przed realizacją zamówienia).
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się możliwości
podzielenia i składania ofert cząstkowych.
Oferty niepodpisane, niekompletnie wypełnione, złożone na innym formularzu niż
wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą brane pod uwagę w
wyborze Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający, w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowania nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do
oferentów.
Wybranemu wykonawcy zostanie udzielone zamówienie w formie elektronicznej.
Niniejsze zapytanie o cenę nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004, nr 19, poz. 177 z
późn. zm.)
Informacje dotyczące wyboru oferenta zostaną upublicznione na stronie
internetowej www.partnerstwowrozwoju.pl w terminie do 10.12.2018r
Anna Rura – tel. 91 88 123 55, 603 614 261

