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     Gryfino, 26.10.2017r. 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM 

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów zaprasza do 
złożenia oferty cenowej w trybie pozaustawowym na zaprojektowanie i wykonanie  

dwóch X-Banerów oraz 50 szt. kalendarzy ściennych na rok 2018 
Zamawiający: 

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 

ul. Sprzymierzonych 1 

74-100 Gryfino 

tel. 516 196 740 

e-mail:  biurodirow@gmail.com 

1. Przedmiot zamówienia: 

Zaprojektowanie i wykonanie X-Banerów standard 60x160cm promujących Stowarzyszenie 
DIROW w ilości 2 szt. oraz 50 szt. kalendarzy  ściennych na rok 2018 
 
Specyfikacja X-banerów: 

 format – 60x160cm mocowany na "oczka" 

 kolorystyka: 4/0 CMYK 

 Rodzaj podłoża: Blockout - 540 g, Spady: 0 mm 

 technologia druku: Druk UV 720 dpi 

 stojak z aluminium i włókna węglowego 

 woreczek transportowy na stojak 

 transport X-Banerów do Zleceniodawcy 

 gwarancja: minimum 2 lata 

 wykonanie projektu w oparciu o Księgę Wizualizacji DIROW ( logo) oraz Księgę 

Wizualizacji Znaku  PPOW 2014-2020 (strona 23) 

Specyfikacja kalendarzy: 

 format – A3 (297x420mm) 

 rodzaj papieru – kreda błysk 130g 

 kolorystyka: 4/0 CMYK 

 listwy z dziurką po krótkim boku 

 kolor listwy – srebrny 

 wykonanie projektu w oparciu o Księgę Wizualizacji DIROW ( logo) oraz Księgę 

Wizualizacji Znaku  PPOW 2014-2020 (strona 23) 
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2. Złożona oferta powinna zawierać: 

 Nazwę i adres oferenta 

 Wartość oferty ( brutto), w tym ceny jednostkowe 

 Możliwy termin realizacji operacji 

 Termin ważności oferty 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Termin realizacji zamówienia: 

  15.11.2017r. 

5. Osoba uprawniona do kontaktu: 

 Specjalista  ds. promocji i szkoleń – Monika Domagała-Janowska 

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

nr tel. : 516 196 740 

6. Ofertę należy przekazać w terminie do: 

 31.10.2017r. do godz.12.00 

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

8. Oferta może być przesłana: 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany dokumentów) na adres: 

biurodirow@gmail.com 

9. Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej www.dirow.pl 

w zakładce zapytania ofertowe. 

10. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o: 

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych kryteriów oferty będą 
podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:  
a) K1 - Cena: 60 % (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt)  
b) K2 – Walory estetyczne projektów : 40 % (maksymalnie możliwych do uzyskania 40 pkt)  

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)  
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:  
K = K1 + K2  
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów (K).  

 

11. Płatność: 

 Stowarzyszenie dokona płatności po realizacji  usługi po wystawieniu faktury 

 z odroczonym terminem na koniec danego miesiąca. 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia „Dolnoodrzańska 

Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich” do zawarcia umowy. 
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