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Skała, dn. 23 październik 2014r. 
 
 

Zapytanie ofertowe  

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” 

ul. Szkolna 4, 32-043 Skała 

NIP: 5130177490, REGON: 120819922 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie publikacji opisującej i podsumowującej działalność 

Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina.  

 

A. Opis zamówienia 

 

1. Przygotowanie w uzgodnieniu z zamawiającym szczegółowego konspektu publikacji 
2. Zredagowanie w ciekawy sposób treści publikacji, która ma zawierać przede 

wszystkim: 
- ogólną charakterystykę Stowarzyszenia – jego cele i obszar działania 
- historię kilkuletniej działalności Stowarzyszenia 
- prezentację ludzi tworzących Stowarzyszenie 
- opis około 80 projektów zrealizowanych lub współrealizowanych przez LGD Jurajska 
Kraina  
- podsumowanie dotychczasowej działalności Stowarzyszenia 

3. Wykonanie fotografii około 80 zrealizowanych projektów  (znajdują się ona na terenie 
pięciu gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Sułoszowa, Skała, Iwanowice i Słomniki) 

4. Przygotowanie oryginalnego projektu graficznego publikacji 
5. Skład komputerowy i przygotowanie  do druku 
6. Korekta techniczna i redakcyjna 
7. Druk i transport gotowej publikacji do siedziby zamawiającego 

 
B. Dodatkowe wymagania 

 

Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia 
tego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 
Wykonawcę:  

http://www.jurajskakraina.pl/
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1. wykaz usług w zakresie wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – sporządzone przez wykonawcę 
samodzielnie. Wykaz powinien zawierać minimum 5 usług obejmujących wydanie 
publikacji o objętości min. 80 stron, których treść została opracowana w całości przez 
Wykonawcę. Nie będą wliczane wydawnictwa typowo albumowe. 

2. referencje od minimum trzech odbiorców usług wymienionych w w/w wykazie 
3. minimum trzy publikacje należy przesłań na adres zamawiającego celem oceny 

jakości wykonania 
 

C. Specyfikacja techniczna publikacji: 

 
1. Format: 210 x 210 mm 
2. Objętość: 120 stron 
3. Papier: kreda mat 135 gram 
4. Okładka – kreda mat 350 gram  
5. Uszlachetnienie okładki – folia mat jednostronnie 
6. Oprawa – klejona 
7. Nakład: 500 sztuk 

 
D. Dodatkowe uwarunkowania: 

 
1. Wykonawca wykona dzieło we własnym zakresie, przy użyciu materiałów własnych 

lub materiałów przygotowanych przez podmioty współpracujące. W przypadku 
podmiotów współpracujących, Wykonawca odpowiada za ich działania lub 
zaniechania jak za własne działania lub zaniechania. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały źródłowe w formie i formacie 
ustalonym przez Strony oraz udzieli Wykonawcy konsultacji merytorycznej przy 
realizacji projektu. 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 31-12-2014 roku 
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pełny projekt publikacji do akceptacji w ciągu 30 

dni od daty otrzymania niezbędnych materiałów źródłowych. Zamawiający w ciągu 14 dni 
dokona akceptacji wstępnego projektu i/lub zgłosi uwagi.  

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego 

zapytania. 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

http://www.jurajskakraina.pl/
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 Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, 

kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Lokalna Grupa Działania „Jurajska 

Kraina”, Skała, ul. Szkolna 4, 32-043 Skała (Adres e-mail: biuro@jurajskakraina.pl) do 

dnia 30 października 2014 r. do godz. 15.00. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.jurajskakraina.pl 

 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 1 - Cena 50% 

 2 – Doświadczenie w realizacji podobnych opracowań 50% 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za 

pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.jurajskakraina.pl. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udzielają: 

Piotr Foszcz, Dyrektor Biura LGD „Jurajska Kraina” pod numerem telefonu 501 426 628 

oraz adresem email: biuro@jurajskakraina.pl 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego. 
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