
                                          

 

   

 
 

 

      

                                                                

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” 
 

Rajsko ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim 

tel./ fax 33 843 60 17     e-mali: biuro@dsiw.pl 

www.dsiw.pl 

 
Rajsko, dnia 26.05.2011 r.             

     

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

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

 

ZAPRASZA 

do złożenia oferty na wykonanie tablic kierunkowych i szyldów informacyjnych  
wraz z projektem, dostawą i montażem. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonanie dwóch tablic informacyjnych wraz z projektem (wg wzoru w załączniku 

nr 1) 

 wymiar:  110 cm (szer.) x 90 cm (wys.) x min. 0,8 cm (grubość)  

 montaż na ścianie wewnętrznej i zewnętrznej budynku 

 nadruk jednostronny w pełnym kolorze 

Tablice należy wykonać z płyty PCV z wgrzanym drukiem.  

Projekt przed realizacją powinien uzyskać akceptację Zamawiającego 

 

2. Wykonanie obustronnej strzałki informacyjnej wraz z projektem (wg wzoru  

na załączniku nr 2)  

 wymiar:  zgodnie z załącznikiem nr 2 

 montaż do odrodzenia z prętów metalowych (szczegółowy sposób montażu do 

ustalenia przed realizacją zamówienia) 

 nadruk dwustronny w pełnym kolorze 

   Strzałki należy wykonać z płyty PCV z wgrzanym drukiem. 

Projekt przed realizacją powinien uzyskać akceptację Zamawiającego 

 

3. Wykonanie roll-up'a wraz z projektem 

 wymiar: 200 cm x 85 cm  

 nadruk jednostronny w pełnym kolorze 

 stojak aluminiowy 

Projekt przed realizacją powinien uzyskać akceptację Zamawiającego 

Dokładna treść do umieszczenia na nadruku oraz materiały graficzne zostaną 

przedstawione po wyborze oferty.  

 

 

  Symbol Unii Europejskiej oraz znak PO RYBY 2007-2013 należy zaprojektować zgodnie z: 

 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rybackiego. 

 Znak Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013” należy wykonać zgodnie z księgą 

wizualizacji znaku. 

 

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

poszczególnych przedmiotów zamówienia. 
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  Wymagany termin realizacji zamówienia: 17.06.2011 r.  

Kryterium wyboru oferty: 100 % cena 

 

Warunki płatności: przelew do 14 dni 

Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzu oferty do dnia 01.06.2011 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 

 
 

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

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

 

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:  

Ireneusz Kanik tel. 33/ 843 60 17, 607 212 356  

 

  
W załączeniu: 

1. Załącznik nr 1 - Wzór tablicy 
2. Załącznik nr 2 - Wzór strzałki 
3. Księga wizualizacji PO „RYBY” 

4. Formularz oferty 
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