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                                                                      telefon biuro 32 720 65 02, 795 456 259 
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Chrzanów, 18 października 2017 roku. 

 

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” 

ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów,  

tel. 32 720 65 02 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” 

ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów, tel. 32 720 65 02, fax. 32 720 65 01 

NIP 628-216-17-85, REGON 120324942, KRS: 0000262087 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: druk dwustronnej mapki.  

Zakup współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania” 

dla operacji polegającej na przygotowaniu połączonym z realizacja projektu współpracy, 

w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 pochodzących z 

funduszu EFRROW zgodnie z warunkami określonymi ustawą RLKS, ustawą PROW, 

ustawą EFMR, ustawą PS oraz umową o warunkach i sposobie realizacji Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00009-6933-UM0610009/15 W 

ramach projektu współpracy o tytule „Rozwój ekomuzeów na rzecz promocji turystyki 

na obszarach wiejskich i małych miast. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 Ilość 5 000 sztuk 

 Rozmiar: mapka po rozłożeniu o wymiarach ok 60 x 43 cm,  

po złożeniu wymiar ok 10 x 8 cm 

 Zadruk full color, dwustronny 

 Okładka przód i tył karton twardy gramatura min 350g, powlekany folią 

 Mapka papier gramatura 150 g 

 Zginanie  

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 grudnia 2017 po otrzymaniu projektu 

29  listopada 2017 roku 
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Prosimy o przygotowanie oferty na przedmiot zamówienia wymieniony w ust. II 

W ofercie proszę o umieszczenie informacji: 

- cena brutto usługi,  

-oferta musi zawierać informację o doświadczeniu oferenta w realizacji podobnych zleceń 
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Oferta powinna: 

- posiadać datę sporządzenia,  

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,  

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

biuro@partnerstwonajurze.pl, faksem na nr: 32 720 65 01, poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” ul. Focha 3, 32-500 

Chrzanów do dnia 27 października 2017 roku do godziny 12:00. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana maksymalnie do dnia 30 października 2017 roku, a wyniki i 

wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Warunek podstawowy: doświadczenie w realizacji podobnych zamówień oraz gwarancja 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ust. III. 

Cena 100% 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta 

telefonicznie. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji udziela biuro LGD pod numerem telefonu 32 720 65 02 oraz 

adresem email: biuro@partnerstwonajurze.pl. 

Osoba prowadząca sprawę: Dariusz Babijczuk 
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Chrzanów, 18 października 2017r. 

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” 

ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów,  

tel. 32 720 65 02 

 

Zapytanie ofertowe  
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” 

Ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów, tel. 32 720 65 02, fax. 32 720 65 01 

NIP 628-216-17-85, REGON 120324942, KRS: 0000262087 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż tablic informacyjnych 

 

Zakup współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania” dla 

operacji polegającej na przygotowaniu połączonym z realizacja projektu współpracy, w 

ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 pochodzących z funduszu 

EFRROW zgodnie z warunkami określonymi ustawą RLKS, ustawą PROW, ustawą EFMR, 

ustawą PS oraz umową o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność nr 00009-6933-UM0610009/15 W ramach projektu 

współpracy o tytule „Rozwój ekomuzeów na rzecz promocji turystyki na obszarach wiejskich 

i małych miast 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Wydruk z gotowego projektu i montaż tablic na istniejących stelażach (w powiecie 

chrzanowskim) 4 sztuk tablic informacyjnych Ekomuzeum Lokalnej Grupy Działania 

Partnerstwo na Jurze o wymiarach 190 x 210 cm, wykonanych z PCV o grubości 10 mm 

odpornych na warunki atmosferyczne 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 28 listopada 2017 roku 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Prosimy o przygotowanie oferty na przedmiot zamówienia wymieniony w pkt 2  

W ofercie proszę o umieszczenie informacji: 

- cena brutto usługi,  

 

Oferta powinna: 

- posiadać datę sporządzenia,  

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,  
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V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

biuro@partnerstwonajurze.pl, faksem na nr: 32 720 65 01, poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” ul. Focha 3, 32-500 

Chrzanów do dnia 27 października 2017r. do godziny 12.00. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana maksymalnie do dnia 30 października 2017r., a wyniki i 

wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Kryterium podstawowe: odporność na warunki atmosferyczne, gwarancja na 5 lat (nie 

blednie, nie ściera się) 

Cena 100% 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta 

telefonicznie. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji udziela biuro LGD pod numerem telefonu 32 720 65 02 oraz 

adresem email: biuro@partnerstwonajurze.pl. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@partnerstwonajurze.pl
mailto:biuro@partnerstwonajurze.pl


   
 

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

     Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze" 

                                                                  siedziba: 32-500 Chrzanów, ul. Focha 3 
                                                                      telefon biuro 32 720 65 02, 795 456 259 
                                                                NIP 628-216-17-85, KRS 0000262087 
 

Chrzanów, 16 października 2017 roku. 

 

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” 

ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów,  

tel. 32 720 65 02 

 

Zapytanie ofertowe  

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” 

ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów, tel. 32 720 65 02, fax. 32 720 65 01 

NIP 628-216-17-85, REGON 120324942, KRS: 0000262087 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie i skład graficzny oraz wykonanie ścianki 

teleskopowej.  

Zakup współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania” 

dla operacji polegającej na przygotowaniu połączonym z realizacja projektu współpracy, 

w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 pochodzących z 

funduszu EFRROW zgodnie z warunkami określonymi ustawą RLKS, ustawą PROW, 

ustawą EFMR, ustawą PS oraz umową o warunkach i sposobie realizacji Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00009-6933-UM0610009/15 W 

ramach projektu współpracy o tytule „Rozwój ekomuzeów na rzecz promocji turystyki 

na obszarach wiejskich i małych miast. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

 opracowanie i skład graficzny oraz wykonanie ścianki teleskopowej promującej 

Ekomuzeum Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze" o wymiarach 200 x 

200 cm z napinanym banerem.  

 akcesoria: trwała, wielowarstwowa i usztywniana torba transportowa w kolorze 

czarnym, wykonane z poliestru lub materiału o nie niższych 

właściwościach  estetyczno – użytkowych.  Torba powinna posiadać uchwyty 

ułatwiające wygodne jej przenoszenie oraz  kieszeń zabezpieczoną 

przeźroczystym,  trwałym  tworzywem,  umożliwiającą mieszczenie  informacji  za

wartości   torby, 

 ścianka teleskopowa powinna być stabilna, lekka umożliwiająca łatwy transport, 

nie sprawiające trudności podczas rozkładania 

 

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 28 listopada 2017 roku 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Prosimy o przygotowanie oferty na przedmiot zamówienia wymieniony w pkt II.2  

W ofercie proszę o umieszczenie informacji: 

- cena brutto usługi,  

Oferta powinna: 

- posiadać datę sporządzenia,  
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- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

biuro@partnerstwonajurze.pl, faksem na nr: 32 720 65 01, poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” ul. Focha 3, 32-500 

Chrzanów do dnia 27 października 2017 roku do godziny 12:00. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana maksymalnie do dnia 30 października 2017 roku, a wyniki i 

wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Kryterium podstawowe: odporność na warunki atmosferyczne, gwarancja na 5 lat (nie 

blednie, nie ściera się) 

Cena 100% 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta 

telefonicznie. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji udziela biuro LGD pod numerem telefonu 32 720 65 02 oraz 

adresem email: biuro@partnerstwonajurze.pl. 
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Chrzanów, 18 października 2017r. 
 

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” 

ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów,  

tel. 32 720 65 02 

 

Zapytanie ofertowe 
Dotyczące utworzenia strony internetowej 

Ekomuzeum Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze" 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” 

Ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów, tel. 32 720 65 02, fax. 32 720 65 01 

NIP 628-216-17-85, REGON 120324942, KRS: 0000262087 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.Przedmiotem zamówienia jest utworzenie strony internetowej Ekomuzeum Lokalnej 

Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze" 

 

Opracowanie strony musi być zgodne z wytycznymi i dokumentami dotyczącymi 

informacji i promocji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na 

lata 2014-2020 

 

Zakup współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania” dla 

operacji polegającej na przygotowaniu połączonym z realizacja projektu współpracy, w 

ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 pochodzących z funduszu 

EFRROW zgodnie z warunkami określonymi ustawą RLKS, ustawą PROW, ustawą EFMR, 

ustawą PS oraz umową o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność nr 00009-6933-UM0610009/15 

W ramach projektu współpracy o tytule „Rozwój ekomuzeów na rzecz promocji turystyki na 

obszarach wiejskich i małych  miast” 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 Wykup domeny internetowej zawierającej w nazwie „chrzanolandia”,  

 Utrzymania hostingu oraz administracji strony internetowej przez 5 lat od daty 

otrzymania protokołu odbioru 

 Dostosowanej do osób słabowidzących i obsługujących program dla niesłyszących 

Strona powinna posiadać przyjazny interfejs dostosowany dla osób 

niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niedowidzących. W tym 

zakresie od Wykonawcy wymaga się użycia odpowiedniego kontrastu tła, czcionek 

oraz elementów kolorowych oraz dodatkowego wyróżnienia dla aktywnych linków – 

hiperłączy (pogrubienie, pochylenie i/lub podkreślenie odnośnika). Zamiana tych 

elementów powinna być możliwa bezpośrednio z poziomu użytkownika (np. w formie 

przycisków umożliwiających przejście do wersji dla niepełnosprawnych, zmniejszenie 

i zwiększenie czcionki itp.) 
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 Strona powinna posiadać funkcję tłumaczenia automatycznego przez Google 

Translate 

 Strona musi spełniać wymogi bezpieczeństwa uniemożliwiając ingerencję  

w jej treść osób nieupoważnionych. 

 Strona dostosowująca się do ekranów urządzeń o różnych rozdzielczościach 

ekranu (responsywna). 

 Technologia wykonania strony powinna pozwalać na rozbudowę strony (brak 

ograniczeń ilości podstron) oraz na podłączenie do niej dodatkowych modułów 

w przyszłości. Strona powinna poprawnie działać i pozwalać na jej edycję we 

wszystkich popularnych przeglądarkach. 

 Struktura strony powinna być zoptymalizowana pod kątem pozycjonowania, 

przyjaznych linków oraz zapewniać wspomaganie przeglądarek i systemów  

w celu poprawnego wyświetlania strony. 

 Strona powinna poprawnie wyświetlać się na wszystkich urządzeniach, bez 

wymagania instalacji dodatkowego oprogramowania (np. pluginu Adobe Flash 

Player). 

 Strona powinna zapewniać możliwość wyszukiwania treści na portalu. 

 Całość powinna posiadać system statystyk umożliwiających prowadzenie 

monitoringu oglądalności. 

 W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do 

wstępnego uzupełnienia strony treści przygotowanych przez Zleceniodawcę. 

 Wykonawca zintegruje stronę z serwisami społecznościowymi (Facebook, 

Youtube) oraz z Google Analitycs. 

 Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi wszelkie niezbędne prace 

programistyczne graficzne, administracyjne i inne niezbędne do wdrożenia 

strony zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem 

funkcjonalno-użytkowym. 

 Wykonawca znając planowaną funkcję serwisu, przy posiadanym własnym 

doświadczeniu z zakresu projektowania serwisów internetowych, ma prawo do 

koncepcyjnego rozszerzenia funkcjonalności serwisu celem zapewnienia jej 

wysokiego standardu, a także późniejszej funkcjonalności 

 Utworzenie strony internetowej nie może się wiązać z opłatami licencyjnymi 

oraz innymi kosztami związanymi z zakupieniem dodatkowego 

oprogramowania umożliwiającego jej poprawne działanie lub umożliwiające 

poprawne zarządzanie systemem wprowadzania treści. 

 CMS - możliwość zarządzania treścią stron i podstron, wraz z możliwością 

dodawania zdjęć ( dodawanych zbiorowo z automatycznym dopasowaniem się 

do strony), filmów oraz utworów muzycznych (przechowywanych na serwerze 

lub innych portalach poprzez wklejony kod). Edytor tekstowy dostępny  

w systemie powinien być wygodny w użyciu oraz dawać możliwość 

swobodnej edycji tekstu. Dostęp do CMS po zalogowaniu. 

 System Zarządzania Treścią musi być wyposażony w polski system graficznej 

edycji treści stron internetowych umożliwiający wygodną edycję tekstów, 

elementów graficznych, wstawianie i formatowanie tabel, kontrolę linków do 

stron wewnętrznych, kontrolę nad strukturą serwisu podczas tworzenia stron 

www. Każda strona edytowana może zawierać moduły edytowane przy 

pomocy „tradycyjnych” formularzy. 
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 System zarządzania treścią musi posiadać wbudowany edytor typu WYSIWIG 

do formatowania treści (posiadający co najmniej trzy tryby: edycyjny, tryb 

podglądu HTML, tryb podglądu strony-preview). Wszelkie operacje na treści 

artykułów powinny być przeprowadzane za pośrednictwem tego edytora. 

Edytor powinien umożliwiać swobodne osadzanie plików (artykułów, 

dokumentów, plików, zdjęć, formularzy, itd.) w treści strony bez znajomości 

kodu języków skryptowych oraz bez konieczności wpisywania ścieżek do 

dokumentów ulokowanych na lokalnym systemie plików. 

 Strona internetowa musi mieć możliwość publikacji załączników w postaci 

plików MS Office 2000/ 2003/2007/2010, rtf, odt, plików tekstowych, plików 

pdf, jpg, gif, png, swf, mpg, mpeg, mp3, avi, wmv, zip, rar oraz innych plików 

dowolnego formatu i określonego rozmiaru. 

 System rezerwacji noclegów oraz wycieczek - możliwość rezerwacji przez 

użytkownika wycieczek, noclegów itp. dodanych przez Zamawiającego  

w różnych kategoriach. Użytkownik po wyborze interesującej go pozycji może 

zarezerwować oraz opłacić usługę poprzez system płatności internetowych 

podpiętych do portalu firmy trzeciej np. PayU. Każda rezerwacja opłacona 

powinna być widoczna w systemie CMS, informacja o niej powinna zostać 

wysłana na adres mailowy Zamawiającego oraz adres podany w szczegółach 

rezerwacji (np. do obiektu noclegowego). 

 Kalendarz imprez - kalendarz obsługiwany z poziomu systemu CMS  

z możliwością dodawania do kilku wydarzeń do konkretnego dnia. Kalendarz 

widoczny w ustalonym miejscu na stronach portalu 

 Animacja strony - przygotowanie animacji widocznej na stronach portalu  

z odpowiednimi zrachowaniami w zależności od ruchów użytkownika na 

stronie. 

 Slider w tle strony - tło graficzne strony jako slider zdjęć obsługiwany  

z poziomu systemu CMS który automatycznie dopasuje wrzucane zdjęcie do 

parametrów portalu. Możliwość wprowadzenia interwału czasowego między 

kolejnymi zdjęciami. 

 Drukowanie strony - każda z stron i podstron musi posiadać możliwość jej 

wydrukowania lub zapisu w formacie .pdf 

 Najważniejsze wydarzenia - najważniejsze informacje wyświetlane na dole 

strony jako przewijający się pasek z wiadomościami "przypięty" do dołu 

strony (flesh). 

 Baner wejściowy pokazujący się przy pierwszym wejściu na stronę. 

 Udostępnienie serwera do strony internetowej 

 Przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego  

z funkcjonalności, użytkowania i zarządzania treścią nowej strony 

internetowej, 

 

W wycenie proszę ująć przygotowanie projektu graficznego, wstępne uzupełnienie 

treścią, dobór słów kluczowych do pozycjonowania, wykonanie strony w pełni zarządzanej 

przez panel administracyjny jak i wszystkie inne koszty związane z wykonaniem strony. 

Zgodnie z wzorem oferty należy wycenić również usługę hostingu i administrowania 

zaprojektowanej strony. Proszę określić również czas potrzebny na realizację projektu. 
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 grudnia 2017 roku 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Prosimy o przygotowanie oferty na przedmiot zamówienia wymieniony w pkt II. 2  

W ofercie proszę o umieszczenie informacji: 

- cena brutto usługi,  

-forma współpracy (umowa zlecenie z osobą, umowa z firmą) 

-oferta musi zawierać informację o doświadczeniu oferenta w realizacji podobnych zleceń 

 

W ofercie proszę o umieszczenie informacji: 

 cena BRUTTO (w podanej cenie muszą być zawarte wszystkie wymagania 

wymienione powyżej), 

 wskazanie dotychczasowych realizacji, 

 data sporządzenia,  

 adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

biuro@partnerstwonajurze.pl, faksem na nr: 32 720 65 01, poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” ul. Focha 3, 32-500 

Chrzanów do dnia 27 października 2017 r. do godziny 12.00. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana maksymalnie do dnia 30 października 2017r., a wyniki  

i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Warunek podstawowy: doświadczenie w realizacji podobnych zamówień oraz gwarancja 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z punktem III 

Cena 100% 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta 

telefonicznie. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji udziela biuro LGD pod numerem telefonu 32 720 65 02 oraz 

adresem email: biuro@partnerstwonajurze.pl. 
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Chrzanów, 18 października 2017 roku 

 

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” 

ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów,  

tel. 32 720 65 02 

 

Zapytanie ofertowe 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów, tel. 32 720 

65 02, fax. 32 720 65 01, NIP 628-216-17-85, REGON 120324942, KRS: 0000262087 

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i skład graficzny oraz wykonanie roll-

upa Ekomuzeum Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze". 

Zakup współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania” 

dla operacji polegającej na przygotowaniu połączonym z realizacja projektu współpracy, 

w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 pochodzących  

z funduszu EFRROW zgodnie z warunkami określonymi ustawą RLKS, ustawą PROW, 

ustawą EFMR, ustawą PS oraz umową o warunkach i sposobie realizacji Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00009-6933-UM0610009/15  

W ramach projektu współpracy o tytule „Rozwój ekomuzeów na rzecz promocji 

turystyki na obszarach wiejskich i małych miast 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

 opracowanie i skład graficzny oraz wykonanie roll-upa promującego 

Ekomuzeum Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze" o wymiarach 200 

x 200 cm,  

 system jednoplanszowy z podwójną tyczką,  

 akcesoria: trwała, wielowarstwowa i usztywniana torba transportowa w kolorze 

czarnym, wykonane z poliestru lub materiału o nie niższych 

właściwościach  estetyczno – użytkowych.  Torba powinna posiadać uchwyty 

ułatwiające wygodne jej przenoszenie oraz  kieszeń      zabezpieczoną 

przeźroczystym,  trwałym  tworzywem,  umożliwiającą mieszczenie  informacji  

zawartości   torby, 

 roll up powinien być stabilny, lekki umożliwiając łatwy transport, nie 

sprawiające trudności podczas rozkładania 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 28 listopada 2017 roku 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Prosimy o przygotowanie oferty na przedmiot zamówienia wymieniony w pkt. II.2 
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W ofercie proszę o umieszczenie informacji: 

- cena brutto usługi,  

- przedstawienie modelu roll-upa  

- oferta musi zawierać informację o doświadczeniu oferenta w realizacji podobnych zleceń 

Oferta powinna: 

- posiadać datę sporządzenia,  

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

biuro@partnerstwonajurze.pl, faksem na nr: 32 720 65 01, poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” ul. Focha 3, 32-500 

Chrzanów do dnia 27 października 2017 roku  do godziny 12:00. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana maksymalnie do dnia 30 października 2017 roku, a wyniki i 

wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

70% Cena  

30% Jakość i trwałość stelaża roll-up  

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta 

telefonicznie. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji udziela biuro LGD pod numerem telefonu 32 720 65 02 oraz 

adresem email: biuro@partnerstwonajurze.pl. 
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Chrzanów, 18 października 2017 roku 

 
 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” 

ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów,  

tel. 32 720 65 02 

 

Zapytanie ofertowe  

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” 

ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów, 

tel. 32 720 65 02, fax. 32 720 65 01 

NIP 628-216-17-85, REGON 120324942, KRS: 0000262087 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie i skład graficzny dwustronnej 

mapki oraz opracowanie piktogramów Ekomuzeum Lokalnej Grupy 

Działania "Partnerstwo na Jurze" o wymiarze 60 x 43 cm,  

1.  

Zakup współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania” dla 

operacji polegającej na przygotowaniu połączonym z realizacja projektu współpracy, w 

ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 pochodzących z 

funduszu EFRROW zgodnie z warunkami określonymi ustawą RLKS, ustawą PROW, 

ustawą EFMR, ustawą PS oraz umową o warunkach i sposobie realizacji Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00009-6933-UM0610009/15  

w ramach projektu współpracy o tytule „Rozwój ekomuzeów na rzecz promocji turystyki 

na obszarach wiejskich i małych miast 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

a) opracowanie graficzne materiałów promocyjnych Ekomuzeum Lokalnej Grupy 

Działania "Partnerstwo na Jurze", wraz z zebraniem informacji o wskazanych 

miejscach turystycznych powiatu chrzanowskiego, stworzeniem ciekawych 

opisów oraz dostarczeniem zdjęć potrzebnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia 

 projekt przodu mapy:  mapka powiatu chrzanowskiego w rysunkowej 

formie graficznej, z realnym zaznaczeniem dróg, rzek, numerów dróg, 

miast, z zaznaczeniem kierunków do głównych ośrodków miejskich, 

odległości w kilometrach do:  Katowic, Krakowa, Oświęcimia.  

opracowanie: 40 piktogramów atrakcji turystycznych 

 projekt tyłu mapy: projekt ulotki turystycznej, okienka z opisem atrakcji  

i zdjęciem atrakcji oraz piktogramem 

 projekt okładki tył i przód o rozmiarze 10 x 8 cm 

b) Projekt musi zostać wykonany w taki sposób i w takim formacie aby piktogramy, 

mapa, opisy mogły być wykorzystane zarówno przy w/w zapytaniu jak również 

przy druku tablicy plexi o wymiarach 190 x 210 cm jak również  do zamieszczania 
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na stronach internetowych, osobno mapka, osobno każde z 40 okienek  

z atrakcjami w formacie pojedynczego pliku.  

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 28 listopada 2017 roku 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Prosimy o przygotowanie oferty na przedmiot zamówienia wymieniony w pkt II. ust. 2  

W ofercie proszę o umieszczenie informacji: 

- cena brutto usługi,  

- forma współpracy (umowa zlecenie z osobą, umowa z firmą) 

- oferta musi zawierać informację o doświadczeniu oferenta w realizacji podobnych zleceń 

 

Oferta powinna: 

- posiadać datę sporządzenia,  

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

biuro@partnerstwonajurze.pl, faksem na nr: 32 720 65 01, poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” ul. Focha 3, 32-500 

Chrzanów do dnia 27 października 2017 roku do godziny 12:00. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana maksymalnie do dnia 30 października 2017 roku, a wyniki  

i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Warunek podstawowy: doświadczenie w realizacji podobnych zamówień oraz gwarancja 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. III. 

Cena 100% 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta 

telefonicznie. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji udziela biuro LGD pod numerem telefonu 32 720 65 02 oraz 

adresem email: biuro@partnerstwonajurze.pl. 
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