
 

 
 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię  

w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej  
 

 Opatów, dnia 17.05.2016r. 

Zapytanie ofertowe  
 

W związku z realizacją projektu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego 

przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 

członkowskimi Unii Europejskiej. 

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na 

opracowanie i wydanie przewodnika - informatora turystycznego pt. "Gmina Tarłów zaprasza”- 

w ilości 1000 sztuk. 

 

I.ZAMAWIAJĄCY: 

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego,  

ul. 16-go Stycznia 1,  

27-500Opatów 

NIP 863-166-70-60 . REGON 260218921 tel. 158682087 . fax. 158682087, www.lgdopatow.pl 

 

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wydanie przewodnika – informatora turystycznego 

pt. „Gmina Tarłów zaprasza” w ilości 1000 sztuk z przeznaczeniem do dystrybucji oraz promocji 

celem podsumowania realizacji projektu pt. „Produkty lokalne szansą na aktywizację lokalnej 

społeczności i wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Tarłówi regionu świętokrzyskiego” 

współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi 

krajami członkowskimi Unii Europejskiej”. 

 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i realizację zamówienia na: 

 Opracowanie i wydanie przewodnika – informatora turystycznego przedstawiającego 

informacje o dziejach Tarłowa, współczesną charakterystykę, obiekty zabytkowe, opis 

przyrodniczy, atrakcje krajoznawcze, turystyczne, opis szlaków turystycznych oraz informacje 

praktyczne o bazie turystycznej. 

 Po stronie wykonawcy jest przygotowanie materiałów, opracowanie tekstów, wykonanie zdjęć, 

map, prace redakcyjne oraz druk; 

 Parametry przewodnika turystycznego: Format:zwężone A5 (145x205 mm), ilość stron 25+4, 

kolorystyka druku 4+4, okładka 4+0, okładka laminat 1+0, papier kreda 110g mat, okładka 

karton 260g, oprawa miękka klejona, druk w nakładzie 1000 szt. 

 Przewodnik obejmował będzie tereny Gminy Tarłów; 

 Dostawa przewodnika do siedziby zamawiającego; 

http://www.lgdopatow.pl/
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 Przygotowanie przewodnika turystycznego do akceptacji zamawiającego; 

 Zamawiający będzie miał prawo do dokonania ewentualnych korekt w przewodniku 

turystycznym; 

Zamawiający ma prawo wnoszenia uwag do oprawy graficznej i tekstu oraz  projektu przewodnika. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnej akceptacji projektu przewodnika przed wydaniem. 

  

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania usługi - do 30 lipca 2016r.  

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

5. Cena winna być wyrażona w polskich złotych, liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku w formie wartości brutto.  

VI.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie 

przepisów Kodeksu Cywilnego, pozostające poza zakresem regulacji przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

VII.  KRYTERIA WYBORU OFERT 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena brutto – 100 %. 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Powiatu Opatowskiego, ul. 16-go Stycznia 1, 27-500 Opatów, do dnia 30.05.2016 r.godzina – 

12:00 –decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia. 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE 

1.Informacje dotyczące finansowania projektu: projekt współfinansowanyprzez Szwajcarię  

w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 

Europejskiej”. 

2.Zamawiający może w dowolnej chwili unieważnić postępowanie lub zmienić treść zapytania 

ofertowego, bez podawania przyczyn. Zamawiający poinformuje stosowne strony o powyższym 

fakcie za pośrednictwem tożsamego kanału dystrybucji zapytania ofertowego. 
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3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 

Załączniki:  

1) Formularz oferty 

UWAGA:  

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych Wykonawców, celem 

wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje 

Stowarzyszenia LGD Powiatu Opatowskiego do złożenia Zamówienia. 

 

 

 


