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                   Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Stowarzyszenie  

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 

Gałczewo 7 

87-400 Golub-Dobrzyń 

Biuro Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” 

ul. Rynek 17 

87-400 Golub-Dobrzyń 

 
 

Zaproszenie do składania ofert 

 

Wykonanie i dostawa terminarza tygodniowego na rok 2015 - w ramach operacji: „Funkcjonowanie 

lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011- 2015” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013  
 

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:  

 

Wykonanie terminarza tygodniowego na 2015 rok: 

Nakład: komplet 100 egzemplarzy 

Przewidywany zakres prac: 

-opracowanie projektu graficznego i skład terminarza; 

- druk i oprawa; 

- przygotowanie materiałów do druku  

 

3. Opis warunków udziału:  

Parametry wydruku:  

Format: A5 

Układ: tydzień na dwóch stronach, 128stron 

Papier: kremowy 



Kalendarium w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim, numeracja dni 

i tygodni, wschody i zachody Słońca, fazy Księżyca, 12 mini m-cy na dole stron 

 

Część informacyjna kalendarza zawiera: 

- plan roczny 2015, 2016 

- plan urlopowy - 2 strony - kalendarium właściwe 

- informacje dot. Gmin tworzących obszar działania LGD dostarczone przez Zamawiającego – 5 

Gmin, każda na 1 stronę, 

- skorowidz od A do Z 

- na wyklejce z przodu dane teleadresowe Zamawiającego, logotypy oraz informacja o 

dofinansowaniu ze środków UE, na wyklejce z tyłu mapa obszaru działania LGD 

Oprawa introligatorska, granatowy kolor, na oprawie logo Zamawiającego 

Wewnątrz terminarza kremowa wstążeczka, bloki terminarza szyte nićmi 

- nakład – komplet 100szt. 
- zamieszczenie logotypów zgodnie z Księgą wizualizacji PROW na lata 2007-2013 z 20.07.2011 r. 

- uwzględnianie wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego 

- dostarczenie Zamawiającemu próbnych egzemplarzy terminarza celem ostatecznej akceptacji projektu 

przed wydrukowaniem nakładu oraz dostawy wydrukowanych egzemplarzy do biura Zamawiającego. 

 

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 niezbędnych uprawnień i wiedzy w celu wykonania terminarzy 

tygodniowych 

 

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena.  

 

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:  

 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta dotycząca wykonania terminarza na 2015 

rok w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – 

w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, przy ul. Rynek 17, 87-400 Golub-

Dobrzyń, w terminie do dnia:  

29.07.2014 r. do godz. 14:00  

 

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 

 

                                                                                             /-/  Marta Iwan 

                                                                                          Wiceprezes Zarządu 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

 

                                                                                                                                     Załącznik nr 1 

 

OFERTA 

 

Ja/My niżej podpisani składamy ofertę na wykonanie i dostawę terminarzy tygodniowych na 2015 

rok - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności                 

i aktywizacja w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

Cena wykonania i dostawy terminarzy tygodniowych na 2015 rok, format A5:                                                 

 

kpl. 100 szt. terminarzy: 

 

Cena netto: …………………………… 

 

VAT …………………………………... 

 

Cena brutto: ………………………… 

 

 

 

 

 

Oferta ważna do końca listopada 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................                                                    ......................................................... 
     miejscowość  i data                                                                                                    Podpis  osoby upoważnionej 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca  w obszary wiejskie” 

 

 

                                                                                                                                     Załącznik nr 2 

 

 

Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień i wiedzy w celu                             

wykonania i dostawy terminarzy tygodniowych na 2015 rok, format A5 

 

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

i dostawy terminarzy tygodniowych na 2015 rok, format A5 - w ramach operacji: „Funkcjonowanie 

lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                 Załącznik nr 3 

 

 

Na terminarzach tygodniowych winny znaleźć się kolorowe loga (jak poniżej): 

 

 

                                       
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

    Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

 

 
Kolorystyka poszczególnych znaków zgodna z księgą wizualizacji znaku PROW na lata 2007-2013                                 

z dnia 20 lipca 2011 r.  

Strona internetowa na której znajduje się księga wizualizacji: www.mojregion.eu – zakładka PROW 2007-2013 – 

zakładka LEADER –dokumenty do pobrania – inne dokumenty dotyczące osi IV LEADER PROW 2007-2013. 

 

http://www.mojregion.eu/

