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ZAPYTANIE OFERTOWE 
z dnia 09.04.2019 r. 

w przedmiocie: Zaprojektowania i wykonania ulotek reklamowych. 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik zwraca się z zapytaniem ofertowym  

w celu określenia kosztów: Zaprojektowania i wykonania ulotek reklamowych. 

 

I. Opis przedmiotu zapytania ofertowego: Planowany koszt obejmuje zlecenie 

kompleksowej usługi, która obejmuje:                                                                                        

Zaprojektowanie oraz wykonanie ulotek reklamowych 2 x DL, druk dwustronny w pełnym 

kolorze 4/4 CMYK , 135gr papier kredowany błyszczący, w ilości 3000 sztuk. 

II. Informacje ogólne.  

1.Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać w wartości brutto. 

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

3.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

III. Informacje dodatkowe 
1. Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności 

b). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie udokumentowane załączonym CV, 

szczególnie w zakresie wykonania podobnych usług oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3.Oferta powinna zawierać oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami oferty i 

zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia. 

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty 

1.Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem 

ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.  

2.Oferta powinna zawierać:  

-Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi  

i danymi personalnymi. 

- Cenę ofertową należy obliczyć wg kalkulacji własnej, 

- Wymaga się by cena podana była ceną brutto wyrażoną w złotych polskich. 

- CV oferenta  

http://www.lgdgromnik.pl/
http://www.drukowanieulotek.pl/druk/805,3000-ulotki-a6-druk-dwustronny-w-pelnym-kolorze-4-4-cmyk-papier-kreda-blysk-135gr.html
http://www.drukowanieulotek.pl/druk/805,3000-ulotki-a6-druk-dwustronny-w-pelnym-kolorze-4-4-cmyk-papier-kreda-blysk-135gr.html
http://www.drukowanieulotek.pl/druk/135gr-papier-kredowany-blyszczacy,30.html
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V. Kryteria oceny oferty                      

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:                      

- cena, Oceniana będzie cena brutto oferty.   

VI. Termin i miejsce składania ofert                                                                                          

Ofertę należy złożyć w terminie do  15.04.2019 r. do godz. 12.00. Oferty prosimy składać 

faxem, mailem lub w formie papierowej na adres Stowarzyszenia:                                                                       

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik                                                                    

ul. Ząbkowicka 11, Tel/fax 71 392 19 71 w. 117, e-mail: biuro@lgdgromnik.pl 

Z dopiskiem: Oferta na zaprojektowanie i wykonanie ulotek reklamowych. 

 

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego 

bez podania przyczyny. 
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