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            Rajsko, dn. 06.10.2014 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka  „Dorzecze Soły i Wieprzówki” zwraca się z propozycją 

złożenia oferty na skład  i wydruk Przewodnika po ścieżce dydaktycznej „Przyroda kompleksu 

Leśno-stawowego w Brzeszczach Nazieleńcach. 

Opis przedmiotu zamówienia: 
 

I. Skład  przewodnika.  

 
Wydruk przewodnika oparty jest na  umowie  licencyjnej pomiędzy Stowarzyszeniem 
Lokalna Grupa  Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” a Towarzystwem na Rzecz Ziemi – 
posiadającym prawa licencyjne. 
 
Materiały potrzebne do ponownego składu tj. zdjęcia oraz tekst, zostaną dostarczone do 
Wykonawcy przez Towarzystwo Na Rzecz Ziemi. 
 
W załączeniu wersja pierwotna przewodnika (plik pdf). 

 
II. Wydruk folderu. 

 
Parametry folderu: 
 
Format B5(-) 

Stron  52+4 

Kolor  4+4 

Papier  okładka: kreda mat– gramatura min 300, powlekana folią 

  Środek:  kreda mat - gramatura min 115  

łączenie Klejone po grzbiecie 

Nakład   3 opcje: 

 1000 egzemplarzy 

 1500 egzemplarzy 

 2000 egzemplarzy 

 

III. Dostawa folderu do siedziby Zamawiającego. 
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IV. Termin realizacji:  do 31.03.2015 r. 
 
 

V. Płatność: do 7 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia, przelewem na wskazane 
konto. 

 
VI. Termin związania ofertą : do 31.03.2015 r 

 
VII. Miejsce i termin złożenia oferty:  

 

Ofertę (zawierającą 3 opcje wielkości nakładu, wartość netto, VAT i brutto dla każdej z opcji 
nakładu osobno) -  należy złożyć w formie pisemnej do dnia 13.10.2014 r. do godz. 10.00: 
a) w siedzibie zamawiającego, tj. 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 
 
 
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 lub 609-448-752. 

mailto:biuro@dsiw.pl

