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Cyców dn. 06 kwiecień 2018r. 
 

 

 

Zapytanie ofertowe  

 

 

Dotyczące: Opracowania graficznego oraz wydruku plakatów ogłoszeniowych 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na 

Opracowania graficznego oraz wydruku plakatów ogłoszeniowych 

 

L.p. Nazwa zadania Ilość Opis zadania 

1. Opracowanie graficzne oraz 

wydruk plakatów 

ogłoszeniowych 

180 szt. 

 

Wykonanie plakatów w formacie A3, papier 

kreda 170 gram błysk, jednostronny druk 

kolorowy 

 

 

 

I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ INFORMACJE 

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

 

1. Na ofertę składa się: 

a) Formularz oferty (wg wzoru stanowiącego zał. nr 1), 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania 

lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. 

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 

4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 

rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

5. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest 

zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być 

podpisane przez zobowiązane osoby. 

6. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. 

7. Koperta powinna być zaadresowana następująco: 
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Polesie”  

ul. Nowa 1,  

21-070 Cyców 

 

oraz powinna być oznakowana następującym tekstem: 

 

Oferta na opracowania graficznego oraz wydruku plakatów ogłoszeniowych 

 

8. Wykonawca powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę. 

9. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z 

ofert i bez podania przyczyn unieważnienia. 

10. Zamawiający zastrzega, że jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę 

przeznaczoną na realizację zamówienia, może unieważnić postępowanie. 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

1. Wymagany ostateczny termin wykonania zamówienia: 30 kwietnia 2018r. 

 

III. POLITYKA INFORMACYJNO – PROMOCYJNA: 

 

1. Wszelkie elementy podlegające Zamówieniu powinny być zgodne z księgą 

wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 

 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 

Oferty należy składać osobiście lub pocztą albo kurierem, lub w inny skuteczny sposób w 

terminie do dnia 13.04.2018r. do godz. 900 w formie pisemnej (papierowej) stanowiącej 

Załącznik nr. 1 do zapytania w siedzibie Zamawiającego:  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie”  

ul. Nowa 1,  

21-070 Cyców  

Zamawiający informuje, że biuro zamawiającego jest czynne od poniedziałku do piątku 

w godz. 8:00-16:00. 

 

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 

zamawiającego lub telefonicznie.  

 

V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY  
 

Cena - 100% 
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Po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert, Zamawiający dokona wyboru 

najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 
 

VI. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 

 

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi po wykonaniu i 

odebraniu przedmiotu umowy. 

2. Płatność w wysokości zgodnej z umową będzie dokonana przelewem na wskazane 

przez Wykonawcę konto bankowe, w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

faktury wraz z protokołem odbioru. 

3. Wynagrodzenie będzie ustalone na kwotę ryczałtową – zgodnie z ofertą. 

 

VII. ZAŁĄCZNIKI 

 

Zamawiający informuje, że n/w załączniki stanowią integralną część zapytania: 

1. Zał. Nr 1 – Wzór formularza oferty. 


