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Gryfino 26 stycznia 2012 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzaoska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  

zwraca się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie wizualizacji logo dla Stowarzyszenia. 

1. Zamawiający: 

Stowarzyszenie Dolnoodrzaoska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  

tel./fax. 91  419 08 91 

e-mail: sekretariat@dirow.pl 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

 

 
 

1. Przygotowanie wizualizacji logo Stowarzyszenia Dolnoodrzaoska Inicjatywa Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 
1.1. Zakres zadania: 

 Przygotowanie różnych propozycji wizualizacji logo Stowarzyszenia  

 Korektę(y) logo według sugestii Zleceniodawcy 

 Przygotowanie ostatecznej wersji wybranej wizualizacji logo zapisanej w wielu 
formatach (PDF, JPG, eps, ai, cdr, psd i png) 

 Przygotowanie księgi znaku, która obejmuje standaryzację znaku oraz ochronę 
znaku(dopuszczalne modyfikacje) zgodnej z zasadami wizualizacji 
wymaganymi przy współfinansowaniu działao w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich składająca się z następujących rozdziałów: 
1. ZNAK MARKI 

1.1. znak graficzny 
1.2. forma podstawowa 
1.3. formy uzupełniające 
1.4. forma podstawowa i formy uzupełniające w wersji angielskiej 
1.5. budowa i proporcje 
1.6. znak graficzny na siatce modułowej 
1.7. pole podstawowe i pole ochronne 
1.8. warianty achromatyczne 
1.9. warianty monochromatyczne 
1.10. kolorystyka podstawowa 
1.11. kolorystyka uzupełniająca 
1.12. tła znaku marki 

2. ZNAKI PROGRAMÓW 
2.01  formy podstawowe 
2.02-03  formy uzupełniające 
2.04  formy podstawowe w wersji angielskiej 
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2.05- 06  formy uzupełniające w wersji angielskiej 
2.07  pole podstawowe i pole ochronne 
2.08  warianty achromatyczne 
2.09  warianty monochromatyczne 
2.10  tła znaków programów 
2.11  warianty monochromatyczne na tłach programów 
2.12 kolory programów 
2.13-16  zestawienia znaków 

3. HASŁA PROMOCYJNE 
4. DRUKI FIRMOWE 

4.01 bilet wizytowy 
4.02 papier firmowy 
4.03 fax firmowy 
4.04 notatka ze spotkania 
4.05informacja prasowa 
4.06 koperta DL 
4.07 koperta C4 
4.08 karta grzecznościowa 
4.09 bloczek do notatek A4 
4.10 bloczek do notatek A5 i 100 x 100 mm 
4.11teczka firmowa 
4.12prezentacja PowerPoint 
4.13 banner WWW 

5. MATERIAŁY PROMOCYJNE 
5.01 siatki traserskie dla ulotek i folderów 
5.02okładki dokumentów 
5.03 wnętrza dokumentów 
5.04 publikacje 
5.05 dyplom 
5.06certyfikat 
5.07 plakat 
5.08 folder i ulotka 
5.09 reklama prasowa 
5.10 kalendarz 
5.11 ogłoszenie o prace 
5.12 billboard 
5.13 gadżety firmowe 
5.14 banner 
5.15 stand, roll-up, ścianka konferencyjna 
5.16 namiot 
5.17 tablice informacyjne 
5.18 naklejka na szybę 
5.19 tablica informacyjna sołectwa (wraz ze specyfikacją techniczną) 

 
 
 
Nośnik, na którym będzie przekazana przygotowana wizualizacja logo i dokumentacja, 
powinien byd oznaczony zgodnie z zasadami wizualizacji wymaganymi przy 
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współfinansowaniu działao w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z 
Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w 
obszary wiejskie. 

1.2. Założenia, które musi spełniad logo: 

 Logo musi składad się z części graficznej oraz słownej (pełna nazwa czyli 
Stowarzyszenie Dolnoodrzaoska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich) 

 Powinno byd dynamiczne i nawiązywad do celów Lokalnej Strategii Rozwoju LGD 
 
 

 

 

3. Złożona oferta powinna zawierad: 

 Nazwę i adres oferenta 

 Wartośd oferty (netto oraz brutto) 

 Możliwy termin realizacji operacji 

 Termin ważności oferty 

 Portfolio lub odnośnik do strony internetowej  z portfolio firmy 

4. Termin realizacji zamówienia: 

 2012 r.  

5. Osoba uprawniona do kontaktu: 

 Pracownik ds. administracji i promocji – Justyna Wartalska 

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

nr tel: 91 419 08 91  

6. Ofertę należy przekazad w terminie do: 

 15.02.2012r. 

7. Oferta powinna byd sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką 

firmową, posiadad datę sporządzenia oraz powinna byd podpisana przez oferenta.  

8. Oferta powinna byd przesłana: 

 w formie elektronicznej skany dokumentów na adres sekretariat@dirow.pl 

 

9. Kryteria wyboru najkorzystniejszej dla Stowarzyszenia w oferty: 

 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o: 
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Lp. Kryterium Waga Maksymalna liczba 
punktów 

1. Cena 5 50 

2. Ocena portfolio dokonana przez 
zespół oceniający ofertę 

3 30 

3. Termin realizacji usługi 2 20 

Razem 100 

  

10. Dodatkowe informacje: 

Wskazane jest, aby oferta zawierała również inne dodatkowe informacje, np. warunki 

gwarancji, możliwe do otrzymania upusty. 

 

W postępowaniu mogą wziąd udział dostawcy, którzy są zarejestrowanymi płatnikami VAT 

na terenie UE (lub posiadają swój oddział na terenie UE będący w stanie zrealizowad zamówienie). 

 Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Dolnoodrzaoska 

Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich do zawarcia umowy.  

Dodatkowo informujemy, iż w związku ze zmianą siedziby Stowarzyszenia oferty prosimy 

przesyład drogą elektroniczną na podany wyżej adres. 

 


