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Zaproszenie do składania ofert dotyczące 

 

publikacji w prasie ogłoszeń/informacji dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju  - 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 14.000,00 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 

 

Publikacja w prasie ogłoszeń/informacji dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju                 

(m. in.: informacji o szkoleniach, o prowadzonych naborach wniosków o dofinansowanie, 

możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR).  

Poprzez ogłoszenia zamierza się szerzej rozpropagować Lokalną Strategię Rozwoju i Lokalną 

Grupę Działania, pozwalając na efektywniejszą realizację LSR.  

 

Publikacja w prasie ogłoszeń, na jednej ze stron (może to być strona 1 bądź 2 bądź 3 wydania, 

bądź strona wskazana przez oferenta, na której umieszczane są tego typu informacje): seria 8 

ogłoszeń; 1 ogłoszenie 9 modułowe (do określenia rozmiaru 1 modułu przyjęto wym.: 55mm 

na 48 mm  x 8; ogłoszeń publikowanych nie częściej niż raz w tygodniu (dopuszczalna jest 

możliwość publikacji kilku ogłoszeń w jednym wydaniu) w miesiącach: październik –listopad 

br. Dokładna częstotliwość publikacji określona zostanie przez Zamawiającego. 

 

Ogłoszenia winny być publikowane na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” 



obejmujących gminy: Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Radomin, Zbójno  

 

3. Opis warunków udziału: 

 

Podstawowe parametry publikacji w prasie: 

 Seria 8 ogłoszeń (1 usługa/ogłoszenie = 9 modułów -wg rozmiaru podanego wyżej-   x 

8 usług/ogłoszeń). 

 Ogłoszenie na jednej ze stron (może to być strona 1 bądź 2 bądź 3 wydania, bądź 

strona wskazana przez oferenta, na której umieszczane są tego typu informacje). 

 Ogłoszenie nt.: m. in.: informacji o szkoleniach,  o prowadzonych naborach wniosków                            

o dofinansowanie, możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR. 

 Ogłoszenia zawierać będą loga (do publikacji w kolorze) oraz tekst (do publikacji       

w kolorze czarno-białym) według wskazań Zamawiającego 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie wykonania zamówienia                

w postępowaniu składa następujące dokumenty: 

-           wypełniony formularz ofertowy, 

 

4.   Kryteria  oceny ofert i ich znaczenie: cena. 

 

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia: październik – listopad 2012 r. 
Obejmujący obszar Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” tj. gminy: Ciechocin, Golub-

Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Radomin, Zbójno  

 

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

 

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

w prasie ogłoszeń/informacji dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju” – w Biurze 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, przy ul. Rynek 17,                   

87-400 Golub-Dobrzyń, w terminie do dnia: 10.10.2012 r.do godz. 15:00 

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 

                                                                                        Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 



               
     Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

          Rozwoju Obszarów wiejskich 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca  w obszary wiejskie” 

 
                                                                                                                               Załącznik nr 1 

 

OFERTA 

Ja/My niżej podpisani 

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

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

Adres zamieszkania/siedziba 

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

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

składam/składamy niniejszą ofertę na  publikację w prasie ogłoszeń/informacji dotyczących Lokalnej 

Strategii Rozwoju (m. in. informacji o szkoleniach, o prowadzonych naborach wniosków o 

dofinansowanie, możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR) 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 publikacji w prasie 1 ogłoszenia/informacji na   stronie 1 bądź 2 bądź 3 wydania, bądź 

stronie wskazanej przez oferenta, na której umieszczane są tego typu informacje                     
(1 usługa/ogłoszenie 9 modułów) dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju  
 

Cena publikacji w prasie 1 ogłoszenia/informacji na pierwszej stronie wydania (1 usługa/ogłoszenie    

9 modułów) 

 razem …………………………………………zł. brutto 

 

Cena towaru dla serii 8 ogłoszeń na pierwszej stronie wydania (1 usługa/ogłoszenie 9 modułów x 8 

usług/ogłoszeń) 

razem …........................................................  zł. (brutto) 

 

Cena publikacji w prasie 1 ogłoszenia/informacji na drugiej  stronie wydania (1 usługa/ogłoszenie    9 

modułów) 

razem …..........................................................zł. (brutto) 

 

Cena towaru dla serii 8 ogłoszeń na drugiej  stronie wydania (1 usługa/ogłoszenie 9 modułów x 8 

usług/ogłoszeń) 

razem …………………………………… …..zł. (brutto) 

 

Cena publikacji w prasie 1 ogłoszenia/informacji na trzeciej  stronie wydania  (1 usługa/ogłoszenie 9 

modułów)  

razem …......................................................  zł. (brutto) 

 

Cena towaru dla serii 8 ogłoszeń na trzeciej stronie wydania (1 usługa/ogłoszenie 9 modułów x 8 

usług/ogłoszeń) 

 razem ….......................................................zł. (brutto) 

 

............................................                                                  ......................................................... 
     miejscowość  i data                                                                                                    Podpis osoby upoważnionej 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


