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IZP. 272.2.11.2013 

Miastków Kościelny, 01.03.2013r. 

Gmina Miastków Kościelny 

ul. Rynek 6 

08-420 Miastków Kościelny  

tel. (025) 751-12-86 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 

Zapytanie ofertowe nr 272.2.11.2013 

Działanie 6. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej projektu 

W związku z realizacją przez Gminę Miastków Kościelny projektu „Internet dla mieszkańców 

Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo” współfinansowanego z budżetu Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – 

zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu – eInclusion, zapraszam do złożenia oferty cenowej na: 

opracowanie  

i wydruk materiałów promocyjnych. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wyłączone ze stosowania ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  

( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. ) 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

– Opracowanie plakatu – szt. 1 

– Wydruk plakatów – szt. 94 

– Opracowanie folderu – szt. 1 

– Wydruk folderów – szt. 200 

– Opracowanie baneru – szt. 1 

– Wydruk baneru – szt. 1 

– Opracowanie naklejek szt. 1 

– Wydatku naklejek szt. 200 

– Opracowanie tablicy informacyjnej zewnętrznej szt. 1 

– Stworzenie tablicy informacyjnej zewnętrznej szt. 1 

– Opracowanie oznakowania okładki segregatora szt. 1  

– Wydruk oznakowania okładki segregatora szt. 15 

– Opracowanie grzbietu segregatora szt. 1 

– Wydruk grzbietu segregatora szt. 15 

– Opracowanie nadruków na płyty CD/DVD szt. 1 

– Wydruk nadruków na płyty CD/DVD szt. 20 
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Wymogi Zamawiającego do plakatów: 

1. Format A2 (42/60 cm) 

2. Gramatura – 200 gr/m2 

3. W pełnym kolorze/4+4 

4. Na plakacie muszą się znaleźć:  

 Logotypy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) 

dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach PO IG  

 Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz hasłem promocyjnym 

określonym przez MRR: „Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 Wzór wizualizacji opracowany we współpracy zamawiającego z oferentem  

 Treść merytoryczna zatwierdzona przez zamawiającego 

 Logo zamawiającego  

Wymogi Zamawiającego do folderów: 

1. Format A5 

2. Gramatura (135-250 gr/m2) 

3. W pełnym kolorze/4+4  

4. Liczba stron 8-16 

5. W folderze muszą się znaleźć:  

 Logotypy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa rozwoju Regionalnego (MRR) 

dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach PO IG  

 Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz hasłem promocyjnym 

określonym przez MRR: „Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 Wzór wizualizacji opracowany we współpracy zamawiającego z oferentem  

 Informacje o projekcie, zasadach rekrutacji i uczestnictwa  

 Treść merytoryczna zatwierdzona przez zamawiającego 

 Logo zamawiającego  

Wymogi Zamawiającego do baneru: 

1. Format 150cm x 100cm 

2. W pełnym kolorze/4+4  

3. Wykonany z wytrzymałego i odpornego na czynniki zewnętrzne materiału, 

przystosowanego do produkcji banerów 

4. Z kompletem mocowań 

5. Na banerze muszą się znaleźć:  

 Logotypy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa rozwoju Regionalnego (MRR) 

dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach PO IG  

 Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz hasłem promocyjnym 

określonym przez MRR: „Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 Wzór wizualizacji opracowany we współpracy zamawiającego z oferentem  
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 Informacje o projekcie i rekrutacji   

 Treść merytoryczna zatwierdzona przez Zamawiającego  

 Logo Zamawiającego  

Wymogi Zamawiającego do naklejek: 

1. Format 7cm x 4 cm 

2. W pełnym kolorze/4+4 

3. Na naklejkach muszą się znaleźć:  

 Logotypy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa rozwoju Regionalnego (MRR) 

dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach PO IG  

 Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz hasłem promocyjnym 

określonym przez MRR: „Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 Wzór wizualizacji opracowany we współpracy zamawiającego z oferentem  

 Informacje o projekcie i rekrutacji   

 Treść merytoryczna zatwierdzona przez zamawiającego  

 Logo zamawiającego 

Wymogi Zamawiającego do tablicy informacyjnej zewnętrznej: 

1. Rozmiar tablicy 150x100 cm 

2. Tablica musi być wykonana z trwałego materiału  

3. Czcionka typu Arial CE, w kolorze czarnym. 

4. Układ tablicy powinien zawierać: 

 logo Unii Europejskiej z podpisem „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego”, 

 logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  poza ciągiem znaków, w 

dolnej części tablicy, zgodnie z przykładami 6-9, należy umieścić informację o 

współfinansowaniu projektu,  

 nazwę realizowanego projektu, jego łączny budżet i wysokość dofinansowania ze 

środków UE,  

 okres realizacji projektu (podawany do wyboru w układzie: RR – RZ lub MR- RR –

MZ- RZ) 

 hasło promocyjne przeznaczone dla PO IG. 

Wymogi Zamawiającego do oznakowania okładki segregatora: 

Według wzoru oznakowania okładki segregatora w „Przewodniku w zakresie promocji 

projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna  Gospodarka, 

2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu 

opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego”. 

 

Wymogi Zamawiającego do grzbietu segregatora: 
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Według wzoru oznakowania grzbietu segregatora w „Przewodniku w zakresie promocji 

projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna  Gospodarka , 

2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu 

opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego”. 

 

Wymogi Zamawiającego do nadruków na płyty CD/DVD 

 

Według wzoru oznakowania grzbietu segregatora w „Przewodniku w zakresie promocji 

projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna  Gospodarka , 

2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu 

opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego”. 

 

Warunek konieczny:  

Wszystkie materiały promocyjne muszą odpowiadać kryteriom i wzorcom określonym 

w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji 

zaangażowanych we wdrażanie Programu opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego”. 

Termin realizacji zamówienia: 25.03.2013r.  

Kryteria oceny złożonych ofert: 100% cena 

Forma składania ofert:  

Ofertę należy przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 

Termin ważności oferty: 30 dni 

Ofertę należy przesłać do dnia 08.03.2013 r. do godz. 9.45 

        na adres pocztowy: Gmina Miastków Kościelny, Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, z 

dopiskiem „Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo” – 

oferta na opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych (liczy się data wpływu)  

        na adres e-mailowy: inwestycje@miastkowkoscielny.pl, w tytule wpisując „Internet dla 

mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo” – oferta na opracowanie  

i wydruk materiałów promocyjnych przesyłając oryginał oferty drogą pocztową 

        faxem na nr:  (025) 684-16-43  przesyłając oryginał oferty drogą pocztową. 

Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym zaproszeniem należy kierować na adres e-mail: 

inwestycje@miastkowkoscielny.pl w tytule wpisując: „Internet dla mieszkańców Gminy 

Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo” – pytanie – materiały promocyjne.  

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku. Nie stanowi zapytania ofertowego w 

rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  

mailto:inwestycje@miastkowkoscielny.pl
mailto:inwestycje@miastkowkoscielny.pl
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Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania, jeżeli cena najkorzystniejsza 

oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM 
Miastków Kościelny, dnia  01.03.2013r. 

 

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny 

Jerzy Jaroń 

 

 

 
<Podpis kierownika Zamawiającego> 
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Załącznik nr 1 

 

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAPROSZENIEM DO Z ZŁOŻENIA OFERTY 

CENOWEJ 

Zapytanie ofertowe nr IZP.272.2.11.2013 

na opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych. 

„Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo” 

 

 

Miejscowość, dnia… 

 

Ja niżej podpisany/-a, …………………………………………………….., PESEL: …………, 

NIP ………………..., oświadczam, że:  

- zapoznałem/-am się z opisem zapytania ofertowego –na opracowanie i wydruk materiałów 

promocyjnych, 

- nie wnoszę uwag do przedstawionych w opisie informacji,  

- jestem świadomy, że wszystkie materiały promocyjne muszą spełniać wymogi zawarte 

w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji 

zaangażowanych we wdrażanie Programu opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego. 
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Załącznik nr 2 

 

O F E R T A 
 

Ja/My niżej podpisani: ................................................................................................................ 

Z siedzibą: ................................................................................................................................. 

NIP: …………………………………    REGON:………………………………………….. 

Składam/y niniejszą ofertę na opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych w ramach 

Działania 6. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej projektu „Internet dla 

mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo” współfinansowanego z 

budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: 

Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zgodnie z zapytaniem ofertowym z 

dn. 01.03.2013r. 

 

                                                 
1
 Koszty wydruku powinny uwzględniać koszty dostawy do siedziby Zamawiającego 

Lp.  
Przedmiot oferty

1 
Ilość (w szt.) Cena 

jednostkowa 

(netto) 

Wartość 

(netto) 

VAT Wartość 

(brutto) 

1.  Opracowanie plakatu 1     

2.  Wydruk plakatów 94     

3.  Opracowanie folderu 1     

4.  Wydruk folderów 300     

5.  Opracowanie baneru 1     

6.  Wydruk baneru 1     

7.  Opracowanie naklejek 1     

8.  Wydruk naklejek 200     

9.  Opracowanie tablicy 

informacyjnej 

1     

10.  Stworzenie tablicy 

informacyjnej 

1     

11.  Opracowanie 

oznakowania okładki 

segregatora 

1     

12.  Wydrukowanie 

oznakowania okładki 

segregatora 

15     

13.  Opracowanie grzbietu 

segregatora 

1     

14.  Wydruk grzbietu 

segregatora 

15     

15.  Opracowanie 

nadruków na 

płyty CD/DVD 

1     
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Termin realizacji zamówienia – .........................  ........................................................ 

            miejscowość i data 

                                                                                                       

……………………………………………. 

Pieczęć i podpis Wykonawcy  lub  osoby     

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

16.  Wydruk 

nadruków na 

płyty CD/DVD 

20     

ŁĄCZNA WARTOŚĆ    


