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

Gryfino, 28 listopad 2014 r.

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:
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 bawełniana z kolorowym nadrukiem – gramatura materiału 140g/m2; rozmiar 38/42 cm, bawełna w
kolorze naturalnym ecru, wew. szwy obrzucone overlockiem, długie uchwyty wszywane kopertowo, nadruk logo
full colour o wym. 20/20 cm oraz nadruk zestawienia logotypów wraz z tekstem o wym. 10/2 cm – 50szt.
2.Kubki typu latte o wymiarach: średnica 6,1 cm wysokość 9,8 cm. Strona zewnętrzna kolor czarny, strona
wewnętrzna kolor różowy, zielony oraz niebieski (pasujący do kolorystyki logotypu DIROW) - 75 szt.
3.Teczki – format A4, kreda max.300g, druk4/0, uszlachetnienie w druku: pokryte laminatem, podwójnie bigowane
z patką wewnętrzną na dokumenty, według projektu zamawiającego – 100 szt.
4. Długopisy – (metal, wkład w kolorze niebieskim, rozmiar nadruku; 40 mm x 4 mm) – propozycja kolorów
długopisów zbliżonych do logotypu DIROW – propozycja znakowania: grawer - 500 szt.
5. Koszulki damskie – rozmiary S, M, L, 100% bawełna, kolor koszulek biały (25 szt.) i czarny (25szt.) nadruk
kolorowy na froncie 18 x 25 cm oraz na rękawie 10 x 1,5 cm – 50 szt.
6. Koszulki męskie – rozmiary M, L, 100% bawełna, kolor koszulek biały (25 szt.) i czarny (25szt.) nadruk kolorowy
na froncie 18 x 25 cm oraz na rękawie 10 x 1,5 cm– 50 szt.
7. Parasol automatyczny różowy i zielony (pasujący do kolorystyki logotypu DIROW) z nadrukiem w jednym
kolorze na 2 panelach - parasol z wygiętą rączką z pianki Eva lub podobnej. Rozmiar Ø 120 – 50 szt.
8.Haczyk na torebkę –wymiar Ø 45 x 7mm, materiał: metal, znakowanie: grawerowanie Ø 20mm, pakowane
pojedynczo w pudełkach, logo DIROW oraz oznaczenia zgodne z wizualizacją – 50 szt.
9. Segregatory – A4 z grzbietem 70 mm; tektura gr 2 mm; dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie; druk
jednostronny, pełno kolorowy; okucia – metalowy podwójny uchwyt z dźwignią – 100 szt.
12. Podkładki z klipsem A4 ze srebrnym klipem – nadruk pełnokolorowy – 50 szt.
13. Teczka - wykonana ze skóry ekologicznej, wyposażona w kalkulator pełniący zarazem funkcję klipu
zawiera notes A4, dwie małe kieszonki, kieszonkę wykonaną z PVC na wizytówki oraz miejsce na długopis
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wymiary zewnętrzne: 330x250x20mm, kolor czarny, logo DIROW oraz oznaczenia zgodne z wizualizacja – 25 szt.
14. Ofertówka z pełnokolorowym nadrukiem – druk CMYK, sztywna folia 0,2mm MATOWA, format 220x310 mm
– 200 szt.
15. Pendrive – pojemność 16GB, interfejs: USB 3.0; min. szybkość odczytu:70 MB/s ; min. szybkość zapisu:
10MB/s znakowanie za pomocą graweru , propozycje kolorystyczne min. 3 kolory preferowane z logotypu DIROW,
pakowane pojedynczo w kartoniku – 25 szt.
16. Koperty firmowe - C5 z paskiem zabezpieczającym, otwierana po krótkim boku (1000 szt.), C6 z paskiem
zabezpieczającym (300 szt.), DL z paskiem zabezpieczającym, otwierana po długim boku (300 szt.) – 1600 szt.
17. Brelok na klucze gumowy (silikonowy) (rozmiar: 40,0 x 3,0 x 25,0 mm) w kształcie trzylistnej koniczynki
i kolorystyce zgodnej z logotypem DIROW, dwustronny – 150 szt.
18. Smycze na szyję – szerokość 10mm. Nadruk wykonywany metodą sublimacji bądź sitodruku – 100 szt.
19. Etui z karteczkami samoprzylepnymi – wymiary 124 x 81 x 4 mm, materiał: papier, znakowanie: tampodruk
(30 x 50 mm) – 100 szt.
20. Bransoletki gumowe – rozmiar 200x12 mm, kolorystyka pasująca do logotypu DIROW z umieszczonym
logotypem – 250 szt.
21. Balony z nadrukiem z patyczkami – wielkość 12 cali (102cm obwodu), nadruk (logo DIROW) wpisany w koło o
promieniu ok. 130 mm, kolorystyka pasująca do logotypu DIROW – 500 szt.
22. Kubek termiczny „niekapek”- wymiary: 222 x Ø 83 mm, materiał: tworzywo, znakowanie: tampodruk,
propozycje kolorystyczne min. 3 kolory preferowane kolory z logotypu DIROW – 25 szt.
23. Frisbee – wymiar: Ø 220mm; materiał: tworzywo; znakowanie: sitodruk S (Ø 130 mm) -50 szt.
24. Kalendarze trójdzielne na 2015 rok –wymiary: 315 x 680 mm ,posiadający trzy osobne kalendaria z numeracją
tygodnia i z imieninami, bieżący miesiąc wyróżniony jest kolorystycznie, pasek z okienkiem w kolorze czerwonym
ułatwia oznaczenie danego dnia tygodnia. – 50 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.
2. Złożona oferta powinna zawierać:

3.
4.

5.
6.
7.

 Nazwę i adres oferenta
 Wartość oferty ( brutto), w tym ceny jednostkowe
 Możliwy termin realizacji operacji
 Termin ważności oferty
Termin realizacji zamówienia:
 Do 30 stycznia 2015 r.
Osoba uprawniona do kontaktu:
 Pracownik ds. promocji i szkoleń – Monika Janowska
adres e-mail: lgd.janowska@gmail.com
nr tel: 91 419 08 91
Ofertę należy przekazać w terminie do:
 08.12.2014r. do godziny 10.00
Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
Oferta powinna być dostarczona:
 w formie elektronicznej skany dokumentów na adres biurodirow@gmail.com lub
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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 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%, według wzoru 𝐶 =

𝐶𝑚
𝐶𝑜

× 50 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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