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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM 

 
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów zaprasza do złożenia  

oferty cenowej w trybie pozaustawowym 

Zamawiający:  Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  

ul. Sprzymierzonych 1 
74 – 100 Gryfino 
tel./fax. 91  419 08 91, 516 196 740  
e-mail: biurodirow@gmail.com 
 

1. Przedmiot zamówienia:  

 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowe opracowanie, ciekawy pomysł i koncepcja graficzna, 
przygotowanie i przebudowanie w sposób atrakcyjny i oryginalny STRONY INTERNETOWEJ Stowarzyszenia 
Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Odpowiednio zaprojektowana strona powinna być wzbogacona o: 

 prezentację misji i celów Stowarzyszenia, obszary działań, projekty zrealizowane oraz te w trakcie 

realizacji; 

 informację ze starej strony; 
 starannie dobranymi fotografiami (fotografie pokazujące krajobraz wiosenny, letni, jesienny, zimowy); 
 ciekawymi opisami; 
 jedną interaktywną mapę turystyczną zawierającą walory krajobrazowo-turystyczne obszaru LGD 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli wszystkie najcenniejsze zabytki, 

najciekawsze miejsca i atrakcje przedstawione (za pomocą zdjęć i opisów) oraz zrealizowane 

przedsięwzięcia przez beneficjentów Stowarzyszenia, każdy opisywany obiekt/projekt  powinien mieć 

osobną galerię zdjęć składającą się z kilku fotografii;   

 charakteryzując obszar Stowarzyszenia wymagane będzie stworzenie wizytówek poszczególnych gmin; 
 podstronę z zamieszczonymi zrealizowanymi przez Stowarzyszenie zadaniami; 
 strona przystosowana do odtwarzania w tabletach i smartfonach; 
 strona możliwa do edytowania przez zleceniobiorcę. 
 

Wizualizacja strony powinna zawierać informację o finansowaniu, zestawienia logotypów zgodnie z Księgą 
Wizualizacji DIROW oraz zasadami wizualizacji wymaganymi przy współfinansowaniu działań w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

2. Złożona oferta powinna zawierać: 

 Nazwę i adres oferenta 

 Wartość oferty (netto oraz brutto) 

mailto:biurodirow@gmail.com


Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatyw Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Lokalna Grupa Działania „DIROW” 
74-100 Gryfino   ul. Sprzymierzonych 1 

Bank Zachodni WBK S.A.  nr konta 64 1090 2268 0000 0001 1108 0026 
 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie 
Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

 

 Możliwy termin realizacji operacji 

 Termin ważności oferty 

3. Termin realizacji zamówienia: 

 Do 31 marca 2015 r. 

4. Osoba uprawniona do kontaktu: 

 Pracownik ds. promocji i szkoleń – Monika Domagała-Janowska 

adres e-mail: lgd.janowska@gmail.com 

nr tel: 91 419 08 91  

5. Ofertę należy przekazać w terminie do: 

 04.12.2014r. do godziny 10.00 

6. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.  

7. Oferta powinna być dostarczona: 

 w formie elektronicznej skany dokumentów na adres biurodirow@gmail.com  lub 

 na adres zleceniodawcy (liczy się data wpływu oferty, a nie data stempla pocztowego) lub 

 osobiście w biurze Zleceniodawcy - ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino. 

8. Kryteria wyboru najkorzystniejszej dla Stowarzyszenia  oferty: 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o: 

- doświadczenie ( max.10 rekomendacji) w formacie pdf. – 20 pkt.  

- zrealizowane strony  www o podobnych kryteriach określonych w zapytaniu ( max. 3 ) – 30 pkt.  

- cenę – 50 pkt. (  obliczane są według następującego wzoru:(A:B) x 50 pkt, gdzie A-najniższa cena zaoferowana, B cena 

ocenianej oferty,50 pkt- maximum ilość pkt do zdobycia). 

9. Uwagi 

 

 Wykonawca wykona dzieło we własnym zakresie, przy użyciu materiałów własnych  

i  materiałów przygotowanych przez podmioty współpracujące. W przypadku podmiotów współpracujących, 

Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania. 

 Teksty prezentujące walory krajobrazowo-turystyczne oraz zrealizowane przez Stowarzyszenie projekty powinny 

być  napisane lekkim językiem. Do przygotowania treści merytorycznej strony wymagana jest osoba z 

doświadczeniem w pisaniu. Doświadczenie to należy potwierdzić publikacjami, w których znajdują się autorskie 

teksty osoby wskazanej przez Wykonawcę do wykonania części merytorycznej strony.  

 Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane materiały źródłowe w formie i formacie ustalonym przez Strony 

oraz udzieli Wykonawcy konsultacji merytorycznej przy realizacji projektu. 

 Wykonawca przez okres 3 miesięcy zapewni Zamawiającemu pomoc w obsłudze i aktualizowaniu strony 

internetowej.  

 Procedurę wyłonienia wykonawcy w/w zapytania dokona 3 osobowy zespół. 

 

Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie poza ustawowym nie stanowi zobowiązania  
Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich do zawarcia umowy.  
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