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Rajsko, dnia 21.11.2014 r.             

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

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

 

ZAPRASZA 

do złożenia oferty na wydruk interaktywnej książeczki edukacyjnej „Co szumi w stawie?” 
wraz z powieleniem audiobooka na płycie CD i dołączeniem go do każdej książeczki.  

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Wydruk książeczki edukacyjnej dla dzieci zgodnie z poniższym zestawieniem.  

Ilość:  500 szt. / 1000 szt. / 1500 szt. (opcjonalnie - ofertę należy przedstawić  

 w 3 wariantach cenowych)  

 

Parametry: 

 stron 10 (6 + 4 okładka), 

 powielenie audiobooka na płycie CD i dołączenie go do każdej książeczki, 

wraz z nadrukiem  

 format: 205x290 mm, 

 surowiec: karton GC-2 325g, kreda 200 g, folia bezbarwna do nadruku 0,15 mm, 

 druk: środki 4+ lakier maszynowy, okładka 4+folia błyszcząca, 

 całość klejona, 

 książeczka zawiera cztery rozkładówki, w tym: 

 2-ga rozkładówka (str. 2-3): 4 kartki folii bezbarwnej z nadrukiem (4+0), z białym 

poddrukiem, wszyte drutem, całość w okładce; 

 3-cia rozkładówka: wklejone cztery listki wydrukowane (4+4) na kredzie (str.4) oraz 

wklejona ryba wydrukowana na kredzie 200 g (str. 5); 

 4-ta rozkładówka: wklejony talerz wydrukowany na kredzie 200 g (str. 6). Str. 3 

okładk i- przypięte plastikowymi spinkami pokrywy garnków wydrukowane na folii, 

 w okładkę (str. 3 -4 okładki) wmontowana koperta papierowa, a do niej włożona płyta 

CD z nagranym audiobookiem, 

 książeczka ma być sformatowana i ma mieć zaokrąglone rogi,  

każdy egzemplarz zapakowany w obkurczoną folię dla bezpieczeństwa,  

 całość zgodna z dostarczoną makietą, 

 książeczki pakowane po 40 egz. w pudełka, 

 projekt książeczki dostarczony zostanie przez Zamawiającego  

 

2.  Dostawa do Biura Stowarzyszenia LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki”:  

Rajsko ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim.  

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:   do 29 grudnia 2014 r.  



                                          

 

   

 
 

 

      

                                                                
 
 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego 

 zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo. 

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 

 
 

 

 

Dokładny termin realizacji zamówienia oraz terminy poszczególnych dostaw zostaną ustalone na 

etapie realizacji zamówienia, nie później jednak niż do wskazanego terminu.  

   

Warunki płatności:  przelew do 7 dni od otrzymania faktury/rachunku.  

Wystawienie faktury/rachunku nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu 

zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru.   

 

Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzu oferty do dnia 26.11.2014 r. do 

godz. 14.00: 

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 przyjęcia 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  

Ewa Szarowska, tel. 33/ 843 60 17, 504 176 143 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Książeczka w formacie pdf (poglądowa)  
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