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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie”       Cyców dn. 11 luty 2019 r.  

ul. Nowa 1  

21-070 Cyców  

 

 

  

  

  

Zapytanie ofertowe   
  

wydanie 4 numerów biuletynu informacyjnego „Z Życia Polesia”.  Kwartalnik 

Stowarzyszenia LGD „Polesie” w 2019 roku. 

  

  

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA  

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na  

wydanie 4 numerów biuletynu informacyjnego „Z Życia Polesia”. Kwartalnik 

Stowarzyszenia LGD „Polesie” w 2019 roku.  

  

L.p.  Nazwa zadania  
Ilość  

Opis zadania  

1.  Wykonanie 4 numerów  

Kwartalnika „Z życia Polesia”   

(każdy numer po 3 000 szt.)  

12 000 szt.  

  

Wykonanie w formacie A4,   

Środek: papier kreda 130 g., okładka: papier 

kreda błysk 250g., 20 (4+16) stron – wszystkie 

w kolorze.  

Nakład każdego numeru 3 000 sztuk, 

Opracowanie graficzne i wizualne 

rozmieszczenie treści dostarczonych 

materiałów,  

wydruk, skład oraz zszycie oczkowe 2 euro 

zszywki po długim boku,  

dostarczenie gotowego numeru w wersji pdf 

celem zamieszczenia na stronie LGD Polesie  
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2  Koolportaż pod wskazane 

adresy  

10 szt., każdy 

po 300 egz.  

Lokalna Grupa Działania „Polesie”   

ul. Nowa 1, 21-070 Cyców  

   Gmina Spiczyn,   

Spiczyn 10 c  

21-077 Spiczyn  

Gmina Ludwin,   

Ludwin 51  

21-070 Ludwin  

Gmina Puchaczów,   

ul. Lubelska 22  

21-013 Puchaczów 

Gmina Urszulin,   

ul. Kwiatowa 35  

22-234 Urszulin  

Gmina Wierzbica,  

Wierzbica-Osiedle  

ul. Włodawska 1  

22-150 Wierzbica 

Gmina Sosnowica, 

ul. Spokojna 10  

21-230 Sosnowica  

Gmina Łęczna,  

Pl. Kościuszki 5  

21-010 Łęczna  

Gmina Uścimów,  

Stary Uścimów 37 

21-109 Uścimów  

Gmina Cyców  

ul. Chełmska 42  

21-070 Cyców  

  

3  Termin wykonania zamówienia  4  I numer do dnia 19 kwietnia 2019r.,  

II numer do dnia 15 lipca 2019r.,  

III numer do dnia 15 października 2019r.,  

IV numer do dnia 15 stycznia 2020r.,  
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Kwartalnik Stowarzyszenia LGD „Polesie” posiada numer ISSN 2081-9137 co uprawnia 

do stosowania 8 % stawki podatku VAT.    

Logotypy do znakowania zostaną dostarczone przez Biuro LGD „Polesie” wykonawcy. 

Wszelkie elementy podlegające Zamówieniu powinny być zgodne z księgą wizualizacji 

znaku PROW na lata 2014-2020.  

Zadanie rozliczane na podstawie protokołu odbioru w terminie 14 dni po otrzymaniu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

  

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr. 1 wraz z projektem 

graficznym oraz wydrukiem pierwszej strony tytułowej na której powinny znaleźć się takie 

elementy jak:  

- logo LGD Polesie,  

- tytuł kwartalnika „Z Życia Polesia”,  

- numer, nakład, ISSN, zapis Egzemplarz bezpłatny,  

- logotypy PROW na lata 2014-2020.  

 Oferty należy składać do dnia 18.02.2019 r. do godz. 16.00 na adres Zamawiającego w 

następujący sposób:   

- dostarczyć osobiście do siedziby Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie”  

ul. Nowa 1, 21-070 Cyców lub   

- przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” ul. Nowa 1,  

21-070 Cyców (decyduje data wpływu do Stowarzyszenia) 

Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie z 

dopiskiem „Oferta na wydanie 4 numerów biuletynu informacyjnego „Z Życia Polesia”.  

Kwartalnik Stowarzyszenia LGD „Polesie” w 2019 roku”.  

  

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:  

1)  jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub  

2)  została złożona przez podmiot:  

a)  powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w 

art. 43a ust. 4 ustawy, lub  

3)  została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.  

  

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

w godz. 8:00-16:00.  

  

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy 

bez wyboru żadnej z ofert.  

  

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 

zamawiającego lub telefonicznie pod numerem telefonu (82) 56 77 675 .   
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Po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert, Zamawiający dokona wyboru 

najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z zastosowaniem 

następujących kryteriów oceny:  

  

Kryterium wyboru oferty:  

I. Cena – 60%,   

II. Jakość wydruku – 20%,  

III. Projekt graficzny – 20%  

  

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:   

Kryterium I.: Najniższa cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x  

100x60%   

(maksymalnie 60 punktów)   

Kryterium II.: Zamawiający oceni jakość wydruku przyznając od 0 do 20 punktów 

(maksymalnie 20 punktów).  

Kryterium III: Zamawiający oceni projekt graficzny przyznając od 0 do 20 punktów 

(maksymalnie 20 punktów).  

     



  

  

  
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja 

Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

  
  
  
  
  

  
  

Zał. nr. 1  

  

  

  

………………… dn. …………………..  

………………………..……..  
 (imię i nazwisko)  

………………………………  

………………………………  
  (siedziba/adres zamieszkania)      

  

  

  

FORMULARZ OFERTY  

  

  

Oświadczam/y, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym 

zapytaniem ofertowym za cenę ryczałtową  

  

  

Netto: …………………………………………………………………………………………..  

  

Słownie: ……………………………………………………………………………………..  

  

Podatek VAT% ....................................................................  

  

  

Brutto: …………………………………………………………………………………….…….  

  

Słownie: ……………………………………………………………………………………..  

  

  

  

  

  

  

  

..................................................  
                         (podpis i pieczęć imienna)  


