
 

 
IZP.272.2.10.2013 

Miastków Kościelny, 01.03.2013 r. 

Gmina Miastków Kościelny 

ul. Rynek 6 

08-420 Miastków Kościelny 

tel. (025) 751-12-86 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 
Zapytanie ofertowe nr IZP.272.2.10.2013 

 

na napisanie i opublikowanie artykułu promocyjnego w prasie lokalnej 
 

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: 

 

napisanie i opublikowanie artykułu promocyjnego w prasie lokalnej. 

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: 

1.      napisanie w uzgodnieniu i na podstawie informacji otrzymanych od Zamawiającego artykułu 

promocyjnego promującego projekt „Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych 

cyfrowo” 

2.      min. 1 strona artykułu w formacie A5 

3.      artykuł opublikowany w kolorze 

4.      zaprojektowanie layoutu artykułu, z uwzględnieniem: 

-        logotypów zgodnych 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” 

-        logo zamawiającego 

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.  

Wraz z ofertą należy przedłożyć podpisany Załącznik nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA. 

Termin ważności oferty: 30 dni 

Ofertę należy przesłać do dnia 08.03.2013r. do godz.  15.00 

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

„Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo” – oferta na napisanie 

i opublikowanie w prasie lokalnej artykułu promocyjnego (liczy się data wpływu) 

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

mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo” – oferta na napisanie i opublikowanie 

w prasie lokalnej artykułu promocyjnego, z  przesłaniem oryginału drogą pocztową 

 

Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym zaproszeniem należy kierować na adres e-mail: 
inwestycje@miastkowkoscielny.plw tytule wpisując: „Internet dla mieszkańców Gminy Miastków 

Kościelny wykluczonych cyfrowo” – pytanie – artykuł promocyjny, z  przesłaniem oryginału drogą pocztową 

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

zamówień publicznych.  

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 

na napisanie i opublikowanie artykułu promocyjnego w prasie lokalnej. 

„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 napisanie i opublikowanie artykułu promocyjnego w 

prasie lokalnej, 

- nie wnoszę uwag do przedstawionych w opisie informacji, 

- jestem świadomy, że artykuł promocyjny musi 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 

  

O F E R T A 

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

………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………… 

  

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

  

Składam/y niniejszą ofertę na napisanie i opublikowanie artykułu promocyjnego w prasie lokalnej 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. 

   

               

  
Lp. 

Przedmiot oferty 
Ilość 

(w szt.) 

Cena 

jednostkowa 

(netto) 

Wartość 

(netto) 

VAT Wartość 

(brutto) 

  
1 

Napisanie i opublikowanie w prasie 

lokalnej artykułu promocyjnego w … 
1         

  
ŁĄCZNA WARTOŚĆ       

  

  

  

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

  miejscowość i data 

                                                                                                                                              

            ……………………………………………. 

Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby    

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 


