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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. 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 2014-2020. W skład zamówienia wchodzi: 

 
1. Torba bawełniana z długimi uszami i  kolorowym nadrukiem- 20 szt. - wymiary: 42x38x0,2 
2. Długopisy  - 200 szt. - plastikowe, białe, z niebieskim wkładem 
3. Brelok z latarką led – 50 szt.- wym. 60x58x10 
4. Smycz na szyję – 50 szt. -szer. 10mm  
5. Słuchawki douszne w plastikowym etui  - 30 szt. 
6. Ołówek z kolorową gumką – 100 szt 
7. Kubek ceramiczny – 20 szt - wym. 8,2x9,8 
8. Piłka plażowa – 30 szt. - wym. 21 cm 
9. Układanka plastikowa – 20 szt. - wym. 4x4x4cm 
10. Plecak-worek – 20 szt.- 335x420x1mm 
11.Zestaw drewnianych kredek – 50 szt. - 6 kolorów, pakowane w kartonowe pudełko 
12. Notes dla dzieci na spiralce – 30 szt.- 95x104x4mm 
13. Karteczki samoprzylepne – 30 szt.- 5 kolorów po 25 szt. 

14. Frisbee składane – 20 szt.-25 cm 
 
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 2014-2020. 

2. Złożona oferta powinna zawierać: 

 Nazwę i adres oferenta 

 Wartość oferty ( brutto), w tym ceny jednostkowe 

 Możliwy termin realizacji operacji 

 Termin ważności oferty 
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3. Termin realizacji zamówienia: 

 Do 15 listopada 2017r.  

4. Osoba uprawniona do kontaktu: 

 Pracownik ds. promocji i szkoleń – Monika Domagała -Janowska 

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

nr tel: 516 196 740  

5. Ofertę należy przekazać w terminie do: 

 3 listopada, 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 

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) – 30% 

 - cenę – 70%, według wzoru 𝐶 =
𝐶𝑚

𝐶𝑜
× 70 gdzie : 

C – liczba punktów za kryterium „ cena” w ocenianej ofercie; 

Cm – najniższa cena brutto jaka została zaoferowana w postepowaniu; 

 Co - cena brutto jaka została zaoferowana w ocenianej ofercie; 

  

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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