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Pępowo, 09.02.2015r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 51/POPT/2015 

 

Przygotowanie publikacji podsumowującej projekt „Partnerstwo samorządów Południowej 

Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych”, 

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna.  

 

I. Zamawiający: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”  

w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp. 43, 63-830 Pępowo 

 

II. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe  

 

III. Przedmiot zamówienia:  

Przygotowanie publikacji podsumowującej projekt „Partnerstwo samorządów Południowej 

Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych”, 

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna.  

1. Realizacja zamówienia przewiduje: 

a) Przygotowanie publikacji do druku – skład i łamanie, a także zredagowanie materiału,  

b) Opracowanie tekstu publikacji, 

c) Druk publikacji – 2000 egzemplarzy. 

2. Parametry publikacji: 

a) Format książkowy, 

b) Przewidywalna liczba stron – około 70, 

c) Papier – kreda błysk 170 g, 

d) Oprawa – miękka – 230 g, 

e) Nakład – 2000 egzemplarzy. 

3. Publikacja zawierać będzie wyciągi z opracowań, które powstały w ramach projektu. 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszystkie niezbędne materiały (6 strategii i 3 

opracowania powstałe w ramach projektu), które zostaną poddane obróbce redakcyjnej i 

graficznej przez Wykonawcę. 

4. Publikacja zawierać będzie także wstęp i wprowadzenie przygotowane i przekazane przez 

Zamawiającego.  

5. Publikacja zawierać będzie materiały zdjęciowe nagromadzone przez Zmawiającego ze 

spotkań, konferencji, seminariów i warsztatów. Zdjęcia przekaże Zamawiający. 

6. Układ treści na poszczególnych stronach publikacji Wykonawca ustali z Zamawiającym. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy materiał do opublikowania, który będzie podlegał 

ewentualnej korekcie przed wydaniem. Wszelkie wątpliwości dotyczące publikacji, także jej 

układ merytoryczny będą z Zamawiającym konsultowane na bieżąco.  

7. Podstawowe informacje o projekcie dostępne są na stronie projektu www.uslugipubliczne.pl 

 

 

IV. Wymagania formalne: 

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować 

potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania zamówienia, 

a w szczególności doświadczeniem w wykonaniu, co najmniej 3 publikacji o 

podobnym charakterze. 
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V. Złożona oferta powinna zawierać: 

a) nazwę i adres oferenta, 

b) CV wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe, 

c) 3 egzemplarze wykonanych różnych publikacji (w celu zweryfikowania jakości 

produktu), 

d) zawierać wstępną koncepcję opracowania wraz z harmonogramem realizacji zadania 

w podziale na poszczególne etapy, 

e) podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji”, 

f) cenę usługi, z tym, że: 

- cena ofertowa powinna być wyrażona w polskich złotych, 

- cenę ofertową należy skalkulować jako cenę brutto za opracowanie, 

- skalkulowana cena przez oferenta będzie niezmienną w całym okresie realizowania 

zamówienia, 

- w cenie brutto należy uwzględnić wszystkie należności publiczno – prawne 

Wykonawcy  oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 25.02.2015 r. 

 

Oferta musi być opatrzona podpisem osoby sporządzającej ofertę oraz zawierać datę sporządzenia. 

Ofertę należy przesłać pocztą lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego. Adres: Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska, ul. Powstańców Wlkp. 43, 63-830 Pępowo. 

Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną na adres biuro@uslugipubliczne.pl pod 

warunkiem wysłania dokumentów także pocztą (w tym przypadku decyduje data nadania). 

 

VI. Termin składania ofert mija 13.02.2015 r. 

 

W imieniu zamawiającego: 

 

Marian Poślednik 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

„Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” 

W Pępowie 
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