Wolin, dnia 11.02.2019r

ZAPYTANIE OFERTOWE
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zaprasza do składania ofert
na realizację usługi polegającej
na administrowaniu strony internetowej Lokalnej Grupy Działania
„Partnerstwo w rozwoju”
realizowanych 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 (EFROW).

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. Zakres prowadzonych prac:
1.Bieżące dodawanie treści, które zostaną przesłane przez zamawiającego;
2.Kopie zapasowe raz na tydzień na serwer;
3.Wsparcie i doradztwo technologiczne i zabezpieczenie strony przez atakami;
4.Doradztwo optymalizacji działania strony;
5.Przywracanie strony z kopii zapasowej;
6.Drobne poprawki graffiti;
7.Aktualizacja pluingów i wtyczek;
8.Uruchomienie newstletter.
III. 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 18.02.2019r (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.
IV. Ocena ofert:

1. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryterium:
100% cena brutto.
.

V. Informacje pozostałe:
1.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się możliwości podzielenia
i składania ofert cząstkowych.
3.Oferty niepodpisane, niekompletnie wypełnione, złożone na innym formularzu niż
wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą brane pod uwagę w wyborze
Wykonawcy.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
5.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6.Zamawiający, w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
7.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.)
8.Informacje dotyczące wyboru oferenta zostaną upublicznione na stronie internetowej
www.partnerstwowrozwoju.pl w terminie do 20.02.2019r.
9.Osoba wyznaczona do kontaktu z Oferentami:
Anna Rura – tel. 91 88 123 55, 603 614 261

