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Rajsko, dnia 07.09.2011 r.             

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

 „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z siedzibą: Rajsko ul. Edukacyjna 9 

 

ZAPRASZA 
do złożenia oferty na projekt, wykonanie i dostawę wizytówek. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

a) Wykonanie projektów wizytówek  

 Wizytówka Stowarzyszenia – 1 rodzaj 

 Wizytówki imienne – 4 rodzaje (dla 4 osób) 

 

Uwagi: 

Materiały graficzne oraz informacje do zamieszczenia na wizytówkach zostaną 

przekazane przez Zamawiającego. 

Projekty przed realizacją powininny uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Gotowe projekty w firmie pliku graficznego dostarczone Zamawiającemu na płycie 

CD. 

b) Wizytówki: 

 Wizytówka dwustronna – na jednej stronie dane kontaktowe, na drugiej 

stronie znaki graficzne UE, PO RYBY, Małopolska i LGR. 

 wymiary minimalne: 85 mm x 50 mm 

 papier:  kreda matowa min. 320 gr/m2 

 wydruk w pełnym kolorze  

 

Ilość:  

Wizytówka Stowarzyszenia: 500 / 1000 sztuk 

Wizytówki imienne: 4 x 250 / 500 / 1000 sztuk  

 

 

2. Dostawa do siedziby biura Stowarzyszenia w Rajsku przy ul. Edukacyjna 9. 

 

Do oferty należy dołączyć przykładowe realizacje zgodne z przedmiotem zamówienia 

(w postaci zdjęć, linku do strony internetowej itp.)  

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 23.09.2011 r.  

Kryterium wyboru oferty:  

1. 80 % oferowana cena 

2. 20 % jakość wykonania potwierdzona wcześniejszymi realizacjami 
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Warunki płatności: przelew do 14 dni 

Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzu oferty do dnia 

13.09.2011 r. do godz. 12.00: 

 

a) w siedzibie zamawiającego, t j .  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze 

Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9 

b) na nr fax: 33/ 843 60 17 

c) e-mail: biuro@dsiw.pl 

 
 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez jednego oferenta kilku ofert 
w różnych wariantach cenowych i/lub produktowych.  

  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty łącznej lub ofert cenowych dla 

poszczególnych przedmiotów zamówienia. 

Złożenie oferty traktowane będzie jako akceptacja złożenia zamówienia. Zamówienie 
będzie udzielone pisemnie. 

 
Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu nie 
będą rozpatrywane. 

 
O ewentualnym wyborze Zamawiający poinformuje poprzez złożenie zamówienia.  
 
 

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:  

Magdalena Zając tel. 33/ 843 60 17, 609 448 752  

 

  

 W załączeniu: 
1) Formularz ,,Oferty"  

(do pobrania również ze strony internetowej http://dsiw.pl w zakładce „zapytania 
ofertowe”) 
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