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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca  

NIP: 667-173-53-35 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym  na: opracowanie graficzne i wydruk publikacji 

przepisów biorących udział w konkursie „Smaki Regionu” III edycja. 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

1. Oznaczenie sprawy: ZO/2016/L/11 

Zamówienie obejmuje:  

a. opracowanie graficzne publikacji, skład, aranżacja przesłanych na konkurs Smaki Regionu 

przepisów kulinarnych, 

b. wykonanie zdjęć potraw, fotografii osób  biorących udział w konkursie oraz finalistów podczas 

rozdania nagród w konkursie „Smaki Regionu” III edycja w dniu 17 września 2016 r.  

[miejsce realizacji zostanie wskazane w terminie późniejszym – obszar powiatu słupeckiego],  

c. nakład publikacji – 500 sztuk, 

d. okładka publikacji – papier kredowy, lakier wybiórczy, gramatura okładki 350,  

e. środek publikacji – papier kredowy, gramatura papieru wewnątrz publikacji 170, 

f. format publikacji – B5 pozioma,  

g. liczba stron publikacji – ok. 40 stron, 

h. całość publikacji w kolorze 4/4, 

i. publikacja szyta. 

j. wykonaną publikację należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 

ul. Dworcowa 62, 62-400 Słupca. 

2. Oferty należy dostarczyć osobiście bądź przesłać na adres biura Stowarzyszenia „Unia 

Nadwarciańska”, ul. Dworcowa 62, 62-400 Słupca, do dnia 3 czerwca 2016 r. (decyduje data 

wpływu). 

3. Zawartość oferty: 

3.1 wypełniony formularz ofertowy 

4. Termin realizacji:  17 września 2016 r. -  wykonanie fotografii na miejscu konkursu;  wydanie 

publikacji do 31 października 2016 r. 

5. Zamawiający dokona wyboru oferty   według kryterium cenowego  z najniższą zaproponowaną 

przez oferenta ceną. 

6. Do kontaktów z wykonawcami upoważniony jest – Andrzej Kin, tel. 603 443 456. 

7. Lista załączników: 

7.1. formularz ofertowy – Załącznik nr 1                        

                                                                                                             /-/ Anita Kubicka 

                     Prezes Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 


