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Stowarzyszenie 

„Unia Nadwarciańska” 
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tel.  63 24 100 73,  
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Słupca, dn. 22.07.2016 r. 

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 broszur 

informacyjnych 

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

1. Oznaczenie sprawy: ZO/2016/L/14 
Zamówienie obejmuje: opracowanie graficzne i wydruk dwóch broszur informacyjnych 

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

- opracowanie graficzne i wydruk dwóch broszur informacyjnych, 

- każda w formacie A5, 

- ilość stron od 20 – 24, 

- 2000 sztuk [po 1000 sztuk z każdego rodzaju], 

- papier połysk 130g, 

- wykonanie projektu graficznego zgodnie z wymogami zawartymi w Księdze Wizualizacji 

[wszystkie nadruki muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 

dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PROW 2014-2020. Wytyczne znajdują się 

pod adresem: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-

2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy] 

- dostarczenie plakatów do siedziby Stowarzyszenia [Słupca, ul. Poznańska 20]. 
 

1. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 

technicznym do wykonania zamówienia. 

 

I. Termin i sposób składania ofert : 

a) Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania 

ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub nie kompletne nie będą 

podlegały ocenie.  

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy
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b) Oferta musi zawierać kwoty brutto. 

c) Termin realizacji: od chwili podpisania zamówienia to 7 dni kalendarzowych na 

dostawę broszur po wcześniejszym zaakceptowaniu projektu graficznego.  
d) Ofertę należy przesyłać e-mailem na adres: biuro@unianadwarcianska.pl bądź 

dostarczyć osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca do dnia 29.07.2016 r. do godz. 15.00 (decyduje data 

wpływu). 

e) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

i wariantowych.  

g) Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty zamieszczone zostało w siedzibie 

Zamawiającego i na stronie www.unianadwarcianska.pl 

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

i) Zamawiający dokona wyboru oferty według kryterium cenowego z najniższą 

zaproponowaną przez oferenta ceną. 

 

II. Po podpisaniu zamówienia wymaga się przesłanie projektu graficznego broszur 

informacyjnych do akceptacji w przeciągu 5 dni roboczych. 

III. Płatność za wykonie usługi zostanie zrealizowana na podstawie faktury/rachunku 

wystawionej przez Usługobiorcę po realizacji przedmiotu zamówienia, przelewem 

w terminie 14 dni od daty wpływu rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego. 

IV. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: O wyborze 

najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta telefonicznie.  

V. Do kontaktów z wykonawcami upoważniona jest – Monika Szygenda,                   

tel. 63 241 00 73 

VI. Lista załączników: 

a) formularz ofertowy – Załącznik nr 1 

 

                                 

                                                                                    /-/ Anita Kubicka 

Prezes Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 

http://www.unianadwarcianska.pl/

