
     
 
  
 
 

 

 

 

 

Kietrz dnia 06.02.2017 r. 

ZAPOSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
nr 01/02/2017 

dotyczące wydania publikacji 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” 

ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz, tel/fax. 77 4854304 email: biuro.plaskowyzlgd@o2.pl 

 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 

L.p Przedmiot zamówienia 

1.   

Wydanie publikacji – Tom I: 

- Książka A4, 

- Oprawa twarda szyta nićmi, 

- okładka zadrukowana w pełnym kolorze, papier kreda mat 350g +folia mat 

jednostronnie, 

- 500 egzemplarzy, 

- opracowanie koncepcji oraz projekt, 

- zestawienie liczby: zdjęć, stron, znaków stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia 

(zaproszenia do składania ofert nr 01/02/2017) 

2. Wydanie publikacji – Tom II: 
- Książka A4, 
- Oprawa twarda szyta nićmi, 
- okładka zadrukowana w pełnym kolorze, papier kreda mat 350g +folia mat 
jednostronnie, 
- 500 egzemplarzy, 
- opracowanie koncepcji oraz projekt, 
- zestawienie liczby: zdjęć, stron, znaków stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia 
(zaproszenia do składania ofert nr 01/02/2017) 

 

3. WARUNKI RAELIZACJI ZAMÓWIENIA W TYM TERMIN REALIZACJI: 

a) Opracowanie koncepcji oraz projektu – do 05 kwietnia 2017 r. 

b) Wydruk publikacji – do 31 maja 2017 r. 

 

4. FORMA I TERMIN SKAŁADANIA OFERT 

 

Oferta może być: 

a) Przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

biuro.plaskowyzlgd@o2.pl 

mailto:biuro.plaskowyzlgd@o2.pl


     
 
  
 
 

 

 

 

 

b) Dostarczona osobiście do biura – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Płaskowyż Dobrej Ziemi”, 

ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz 

Termin składania oferty upływa w dniu. 21.02.2017r. o godzinie 15:30. Oferty złożone po tym terminie   

nie będą rozpatrywane. 

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Zamawiającego. 

 

5. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1) Oferty przygotowywane są na koszt i ryzyko Oferenta. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z 

udzieleniem ani też z przyrzeczeniem zamówienia przez Zamawiającego. 

2) Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a 

udzielenie zamówienia wymaga zawarcia odrębnej umowy. 

3) Dodatkowych informacji na temat Zamówienia udzielają pracownicy Zamawiającego pod   nr  -  tel.77 

485 43 04 

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez 

podania przyczyn (zakończenie procedury bez wybrania wykonawcy) 

5) Do niniejszego Zaproszenia nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. ,poz. 907 z późn. zm.) 

6) W odniesieniu do osób fizycznych - złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oferenta przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

“Płaskowyż Dobrej Ziemi” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych. 

 

 

   

 Stowarzyszenie  

Lokalna Grupa Działania 

 „Płaskowyż Dobrej Ziemi” 
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