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Rajsko, dnia 15.10.2012 r.             

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

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

 
ZAPRASZA 

do złożenia oferty na opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych „Szlak Karpia”  

 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Opracowanie graficzne tablic zawierające: 

 Nazwę tablicy „SZLAK KARPIA” wraz z logotypem Szlaku Karpia – 

Zamawiający przekaże logotyp wraz z Księgą wizualizacji znaku 

 Zarys mapy Polski południowej z zaznaczeniem lokalizacji obszarów 

(Lokalnych Grup Rybackich) realizujących projekt współpracy – partnerów 

zadania opracowaną przez Wykonawcę -  Zamawiający przekaże listę 

podmiotów wraz z zasięgiem terytorialnym 

 Znaki graficzne i logotypy w jednej linii w kolejności: Unia Europejska z 

nazwą funduszu (Europejski Fundusz Rybacki),PO RYBY, logo LGR  „Dorzecze 

Soły i Wieprzówki” – Zamawiający przekaże znaki graficzne wraz z Księgą 

wizualizacji znaku PO RYBY 

 Dopisek: Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków 

finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w 

zrównoważone rybołówstwo. 

2. Wykonanie tablic z materiału PCV odpornego na czynniki atmosferyczne 

i uszkodzenia mechaniczne grubości min. 8 mm. 

Wymiar : A2 600 mm x 420 mm  

Ilość: 40 szt. 

 

3. Dostawa do siedziby Stowarzyszenia. 

 

 

Wymagane jest dołączenie listów referencyjnych i/lub zdjęć wcześniejszych realizacji 

zbliżonych do przedmiotu zamówienia (lub linku do strony internetowej). 

 

Projekt przed realizacją musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 20 listopada 2012 r.  

 

Kryterium wyboru oferty: cena, jakość oferowanych produktów  

 

Warunki płatności:  przelew do 14 dni od otrzymania faktury/rachunku.  

Wystawienie faktury/rachunku nastąpi po dokonaniu odbioru 

przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru.   
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Miejsce i termin złożenia oferty:  

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

22.10.2012 r. do godz. 16.00: 

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.  
 
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego oferenta poprzez złożenie 
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:    

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

 

Załączniki:  

Formularz ofertowy 

mailto:biuro@dsiw.pl

