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        Rajsko, dn. 05.12.2014 r. 

 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” zwraca się z propozycją 
złożenia oferty na opracowanie i wydanie FOLDERU PROMOCYJNEGO „DOBRE PRAKTYKI PO RYBY  
OŚ 4” 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 

 
I. Opracowanie folderu.  
Zakres przedmiotowy folderu winien obejmować w szczególności: 

 mapę obszaru z lokalizacją zrealizowanych operacji 
 prezentację w formie fotograficznej przykładowych wskazanych przez Zamawiającego 

operacji zrealizowanych przez beneficjentów wybranych w trybie konkursowym, 
 prezentację działań promocyjnych lub kulturalnych związane z działalnością LGR na 

obszarze objętym Lokalną Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich, 
 przykłady współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 

 
Całość materiału planuje się powiązać krótkim wprowadzeniem zawierającym kompendium  
informacji n/t PO RYBY 2007-2013 – Oś 4 i jego wdrażania przez LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki”.  
Treść wprowadzenia, typowanie operacji i ich krótki opis, zakres rzeczowy wydarzeń promocyjnych 
i współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej Zamawiający uzgodni ze Zleceniobiorcą. 
Zamawiający udostępni Zleceniobiorcy posiadaną dokumentację fotograficzną operacji, 
udokumentowania wydarzeń promocyjnych i zakresu współpracy międzyregionalnej i 
międzynarodowej. Zleceniobiorca wg własnej inwencji dokona opracowania graficznego folderu i 
jego składu. 
Zamówienie obejmuje wydruk folderu.  
Ponadto, planuje się zamieścić w folderze dane teleadresowe gospodarstw rybackich oraz kół i 
stowarzyszeń wędkarskich. 
 
II. Wydruk folderu 
Parametry folderu: 
Format:  A4 
Stron:          36 +4 
Kolor:          4+4 
Papier:          kreda, gramatura 115 środek, 130 okładka 
Szycie:          zeszytowe drutem 
Nakład:          1000 egzemplarzy 
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III. Dostawa folderu do siedziby Zamawiającego. 
Termin realizacji: 
Etap I: opracowanie folderu do 15.02.2015 r. 
Etap II: skład i druk do 31.03.2015 r. 
Płatność: do 7 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia, przelewem na wskazane konto. 
 
Miejsce i termin złożenia oferty:  
Ofertę należy złożyć do dnia 15.12.2014r:  
a) w siedzibie zamawiającego, tj.  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły  
i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, do godz. 16.00, lub 
b) na nr fax: 33/ 843 60 17, lub 
c) e - mail: biuro@dsiw.pl 
 
Szczegóły realizacji zamówienia określi dwustronnie podpisana umowa. 
Zamawiający zastrzega sobie, iż wyboru oferenta dokona w oparciu o oferowana cenę oraz  
doświadczenie w zakresie będącym przedmiotem zlecenia. 
 
Wszelkie pytania należy kierować do biura Stowarzyszenia tel. 33/ 843 60 17. 
 


