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

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
na stronach internetowych, osobno mapka, osobno każde z 40 okienek
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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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