
    

 

Stowarzyszenie  

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 

Gałczewo 7 

87-400 Golub-Dobrzyń 

Biuro Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” 

Plac 1000-lecia 22a 

87-400 Golub-Dobrzyń 

 

 

Zaproszenie do składania ofert 

Opracowania i publikacji materiałów informacyjnych – na temat głównych założeń Lokalnej 

Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, zasad 

wsparcia, terminów naborów –- w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego 

w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków 

pochodzących z funduszu EFS. 

  

 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – 

wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000,00 euro (art. 4 pkt 8 

ustawy) 

 

1. Zamawiający  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”  

Siedziba: Gałczewo 7, 87-400 Golub-Dobrzyń  

REGON: 340142030, NIP: 5030024812  

 

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:  

Opracowanie i publikacja materiałów informacyjnych na temat głównych założeń Lokalnej 

Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, zasad 

wsparcia, terminów naborów.  

W szczególności należy wykonać projekt graficzny i skład, opracować redakcyjnie 

dostarczony tekst, dokonać korekty i adiustacji dostarczonych tekstów, przygotować materiał 

do druku, wydrukować i oprawić oraz dostarczyć przedmiot zamówienia wraz z jego wersją 

elektroniczną (np. w formacie typu PDF) zapisaną na płycie CD/DVD do biura 

Zamawiającego mieszczącego się w Golubiu-Dobrzyniu przy Placu 1000-lecia 22a. 

 

 

 



    

3. Opis warunków udziału: 

Podstawowe parametry dotyczące materiałów informacyjnych: 

1. Broszury informacyjne: 

 nakład 500 egz., 

 format około 11 cm x 22 cm., 

 16 str. (w formacie 11cm.x22 cm.) 

 w pełnym kolorze, 

 papier offsetowy – min. 100 g. 

2. Ulotki: 

 nakład 400 egz., 

 format około 11 cm x 22 cm., 

 4 str. składane (w formacie 11cm.x22 cm.) 

 w pełnym kolorze, 

 papier offsetowy – min. 100 g. 

 

Wszelkie zmiany wymagają zgody Zamawiającego. 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania zamówienia  

w postępowaniu składa następujące dokumenty: 

- wypełniony formularz ofertowy, 

- oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy w celu opracowania i publikacji materiałów 

informacyjnych.  

 

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

- cena 90% 

- termin realizacji zamówienia, rozumiany jako termin dostarczenia do biura (ilość dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy) – 10% 

BRAK PRAWIDŁOWEGO WSKAZANIA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

BĘDZIE POWODEM ODRZUCENIA OFERTY! 

 

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:  

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta dotycząca opracowania 

i publikacji materiałów informacyjnych na temat głównych założeń LSR”– w Biurze 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, przy Placu 1000-lecia 22a, 87-

400 Golub-Dobrzyń, w terminie do dnia:   

16.11.2017r. do godz. 16:00 

 



    

 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” czynne:  

- poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 10:00 – 18:00  

- środa, piątek w godz. 8:00 – 16:00 

 

 

 

 

                                                                                                     Z poważaniem 

 

                                                                                             /-/  Magdalena Gadomska 

                                                                                                         Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

         

  Załącznik nr 1 

 

OFERTA 

Ja/My niżej podpisani 

....................................................................................................................................................... 

adres zamieszkania/siedziba 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

składam/składamy niniejszą ofertę na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych 

na temat głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Dolina Drwęcy”, zasad wsparcia, terminów naborów, w ramach wsparcia 

na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z funduszu EFS. 

 

Cena opracowania materiałów informacyjnych: 

 

 
Broszury informacyjne 

(500 egz.) 

Ulotki 

(400 egz.) 

Cena netto   

VAT   

Cena brutto   

 

 

Razem wartość oferty: ………………………………………………………………………… 

Słownie:………………………………………………………………………………………… 

Proponowany termin wykonania zamówienia ..……… dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy. 

 

 

...............................................                                               ......................................................... 

 miejscowość i data                                                                        Podpis osoby upoważnionej 

 

 



    

 

                                                                                                                               Załącznik nr 2 

 

 

Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień i wiedzy w celu   opracowania 

i publikacji materiałów informacyjnych                           

 

 Niniejszym oświadczam/my, iż posiadam/my niezbędną wiedzę i uprawnienia 

do opracowania i publikacji materiałów informacyjnych - w  ramach  wsparcia  

na funkcjonowanie   LGD   udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z funduszu EFS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…...............................................                                         …....................................................... 
               miejscowość, data                                                                                               podpis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


