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Gryfino, 15 marca 2013 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  zwraca się 

z zapytaniem ofertowym na wykonanie materiałów promocyjnych. 

Zamawiający: Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  
ul. Krasińskiego 85 
74 – 100 Gryfino 
tel./fax. 91  419 08 91, 516 196 740  
e-mail: biurodirow@gmail.com 
 

1. Przedmiot zamówienia: 

Zakup, przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych wraz z nadrukiem zgodnie z księgą wizualizacji LGD 
DIROW oraz zasadami wizualizacji wymaganymi przy współfinansowaniu działań w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013. W skład zamówienia wchodzi: 
1. Torba papierowa z nadrukiem achromatycznym (szer. 260 mm; wys. 330 mm; szer. dna 100 mm; gramatura 

80g/m2 gładki) – 1000 szt.   
2. Piłki nożne z kolorowym nadrukiem (rozmiar 5, treningowa, kolorystyka czarno-biała) – 50 szt. 
3. Piłki siatkowe z nadrukiem achromatycznym (rozmiar 5, kolory piłek – kolorystyka logotypu DIROW) – 

50  szt. 
4. Długopisy (metal, wkład w kolorze niebieskim, rozmiar nadruku: 40 mm x 4 mm) – 300 szt. 
5. Koszulki damskie (rozmiary S, M, L; 100% bawełna; kolorowy nadruk, kolor czarny, gwarancja trwałości 

nadruku 1 rok) – 50 szt. 
6. Koszulki męskie (M, L, XL, XXL; 100% bawełna; kolorowy nadruk; kolor czarny, gwarancja trwałości nadruku 

1 rok) – 50 szt. 
7. Parasole (automatycznie otwierane, drewniana rączka, rozmiar 112 x 93 cm) – 50 szt. 
8. Magnesy na samochód w kształcie logotypu DIROW (wielkość formatu A4) – 6 szt. 
9. Segregatory (A4 z grzbietem 70 mm; tektura gr. 2 mm; druk jednostronny, pełnokolorowy; okucia- 

metalowy podwójny uchwyt z dźwignią) – 100 szt. 
10. Otwierany notatnik z karteczkami samoprzylepnymi opatrzonymi logotypem DIROW w twardej okładce 

(zestaw biurowy: 1 blok karteczek białych 130 x 8 mm; 2 bloki dwukolorowych karteczek samoprzylepnych 
75x75mm oraz 5 kolorowych karteczek samoprzylepnych, kolorowy nadruk) – 100 szt. 

11. Kalendarze trójdzielne na 2014 rok (nadruk pełnokolorowy) – 50 szt. 
12. Podkładki z klipsem (format A4, druk pełnokolorowy) – 50 szt. 
13. Kalendarze formatu A5 na 2014 rok (kalendarze książkowe w formacie A5, w pełnej kolorystyce, nadruk na 

okładce) – 50 szt. 
14. Rękawice kuchenne (nadruk pełnokolorowy) – 50 szt. 
15. Pendrive Twister 4 GB (nadruk monochromatyczny) – 20 szt. 
16. Koperty firmowe (C5 z paskiem zabezpieczającym, otwierana po krótkim boku) – 500 szt.  
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17. Brelok na klucze gumowy (silikonowy) (rozmiar: 40,0x3,0x25,0mm) w kształcie trzylistnej koniczynki 
i kolorystyce zgodnej z logotypem DIROW, dwustronny – 150 szt.  

18. Papier firmowy (A4) – 5000 szt. 
19. Wizytówki firmowe (85 x 55 mm, pozioma, papier kredowy, pełna kolorystyka) – 500 szt. 

 
Wszystkie materiały promocyjne powinny zawierać nadruk w kolorze, chyba że zaznaczono inaczej, zestawienia 
logotypów zgodnie z Księgą wizualizacji DIROW oraz zasadami wizualizacji wymaganymi przy współfinansowaniu 
działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 
Zestawienie materiałów promocyjnych w tabeli stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

2. Złożona oferta powinna zawierać: 

 Nazwę i adres oferenta 

 Wartość oferty (netto oraz brutto), w tym ceny jednostkowe 

 Możliwy termin realizacji operacji 

 Termin ważności oferty 

3. Termin realizacji zamówienia: 

 kwiecień - maj 2013 r.  

4. Osoba uprawniona do kontaktu: 

 Pracownik ds. promocji i szkoleń – Joanna Kina 

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

nr tel: 91 419 08 91  

5. Ofertę należy przekazać w terminie do: 

 03.04.2013 r.   

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. Krasińskiego 85, 74-100 Gryfino. 

8. Kryteria wyboru najkorzystniejszej dla Stowarzyszenia w oferty: 

 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o: 

- portfolio z materiałami promocyjnymi zbliżonymi do zamawianych w niniejszym zapytaniu (max 10 

stron w formacie pdf lub w wersji papierowej) – 50% 

- cenę – 50% 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 

Obszarów Wiejskich do zawarcia umowy.  
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