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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Zadanie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 
 

Troszyn, 24-05-2016 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR 1/2016 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 

ul. Polna 15, 07-405 Troszyn 

Tel. (29) 767-18-25 
 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Nazwa zamówienia: Skład i wydruk LSR 

Przedmiot zamówienia: 

Zakres zamówienia obejmuje: 

I. CZĘŚĆ WSPÓLNA: 

1) Skład materiałów dostarczonych przez Zamawiającego (tekst, 

obrazy, tabele, wykresy). 

2) Opracowanie graficzne okładki, przedstawienie projektu do 

akceptacji Zamawiającemu oraz uwzględnienie uwag 

Zamawiającego. 

3) Wykonanie zgłoszenia do Biblioteki Narodowej (BN) o nadanie 

Międzynarodowego Znormalizowanego Numeru Książki – ISBN 

oraz przekazanie wymaganej liczby publikacji do BN poza 

egzemplarzami zamówionymi przez Zamawiającego. 

4) Dostawę do siedziby biura LGD „Zaścianek Mazowsza” przy 

ulicy Polnej 15 w Troszynie najpóźniej do dnia 17-06-2016 r. 

II. WARIANT I 

1) Wydruk Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023: 

 100 egzemplarzy; 

 format B 5 (25 cm x 17,5 cm) lub zbliżony; 

 rodzaj papieru: kreda 115g; 

 objętość: 80 stron + 1 strona streszczenia + 1 strona 

tłumaczenia + okładka; 

 środek i okładka - kolor; 

 okładka laminowana, klejona po długim boku 

o grubości co najmniej 300 g. 

III. WARIANT II 

1) Wydruk Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023: 

 100 egzemplarzy; 

 format B 5 (25 cm x 17,5 cm) lub zbliżony; 

 rodzaj papieru: kreda 115g; 
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 objętość: 80 stron + 1 strona streszczenia + 1 strona 

tłumaczenia + okładka; 

 okładka - kolor; 

 środek - czarno biały; 

 okładka laminowana, klejona po długim boku 

o grubości co najmniej 300 g. 

 

III. Termin wykonania zamówienia: 

17 czerwca 2016 roku 

 

IV. Kryteria wyboru oferty: 

Kryterium cena: 

Cena – 100 % 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów 

wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt ( 100 punktów 

= 100 %). Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

(Cn/Cb) x 100 = ilość punktów 

gdzie:  

Cn–cena oferowana brutto oferty najtańszej 

Cb– cena oferowana brutto oferty badanej 

Kryterium formalne: 

1) Wypełniony formularz oferty – Oferent jest zobowiązany wypełnić formularz 

oferty kompleksowo. 

W przypadku niespełnienia kryterium formalnego przedstawiona oferta zostanie odrzucona ze 

względów formalnych. 

 

V. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

1. Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 30-05-2016  r. do godz. 

11
00

 w formie: 

a) pisemnej na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek 

Mazowsza”, ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; 

b) elektronicznie na adres e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a o zachowaniu terminu decyduje 

data wpływu oferty do biura LGD. 

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. O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani telefonicznie,                       

e-mailowo, bądź listownie. 

 

Uwaga: Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje LGD „Zaścianek 

Mazowsza” do złożenia zamówienia. LGD może złożyć zamówienie na wariant I lub 

wariant II podpisując umowę z wykonawcą, bądź odstąpić od złożenia zamówienia. 

mailto:lgdzascianekmazowsza@wp.pl
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Osoba uprawniona do kontaktowania się z Oferentami i udzielaniem wyjaśnień dotyczących 

postępowania: Magdalena Czarniak – doradca ds. projektów – asystent dyrektora  tel. (29) 

767-18-25,  

e-mai: lgdzascianekmazowsza@wp.pl 

Troszyn, dnia 2016-05-24 ZATWIERDZAM: 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz oferty. 
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