
 Lokalna Grupa Działania  

„Brynica to nie granica” 
 

 

Pyrzowice ul. Centralna 5, 42-625 Ożarowice 

e-mail: lgd@lgd-brynica.pl 

tel. 32 380 23 28 

NIP: 625-23-18-756; REGON: 240450792 

KRS: 0000263450 

www.lgd-brynica.pl 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

„Leśna Kraina Górnego Śląska” 
 

 

ul. Szkolna 13; 42-286 Koszęcin 

e-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl 

tel.:  (34) 373 52 95 

NIP: 5751887940; REGON: 360891224 

KRS: 0000529355 

www.lesnakrainalgd.pl 

 

Koszęcin, 27.04.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 16/2018/SRML 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie: Folderu produktów i usług lokalnych „Marka 

Lokalna - Leśna Kraina Górnego Śląska oraz Brynica to nie granica”, dla projektu współpracy 

„Stwórzmy Razem Markę Lokalną” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER” ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 

współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Szczegóły zapytania ofertowego: 

1. wykonanie opracowania graficznego, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego folderu                           

zawierającego: 

- produkty i usługi lokalne z terenu partnerskich LGD wraz z informacjami, danymi adresowymi 

oraz zdjęciami 29 produktów lokalnych (uwaga do opracowania graficznego: obszar partnerskich 

LGD powinen być zlokalizowany na tle województwa śląskiego); 

- informacje o działalności partnerskich LGD wraz z danymi adresowymi biur. 

2. format publikacji: 21x21 cm;  

3. papier: kreda mat 170g + okładka 300g z folią matową; 

4. pełny kolor 4+0; 

5. ilość: 3000 szt. 

6. nadruki: logo projektu współpracy, logotypy i slogany unijne zgodnie z wytycznymi w zakresie 

informacji i promocji zawarte w Księdze wizualizacji PROW na lata 2014-2020.  

Materiały konieczne do wykonania folderu: zdjęcia i opisy produktów lokalnych zostaną przekazane 

przez Zamawiającego. 
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Termin realizacji: od 07.05.2018 do 30.05.2018r. 

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania 

ofertowego, w formie pisemnej w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę         

sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. 

Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

Do oferty powinien być dołączony opis doświadczenia oferenta lub referencje. 

 

Kryteriami oceny ofert będą: 

- cena – 80% 

- doświadczenie w świadczeniu przedmiotowych usług oraz referencje – 20%.  

 

Procentowy podział kosztów partnerów projektu dla kosztów zamówienia: 

Końcową fakturę/rachunek należy wystawić proporcjonalnie do udziału procentowego partnerów 

projektu. 

a) 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”  

42-286 Koszęcin, ul. Szkolna 13 

NIP: 5751887940 

100 % 

b) 
Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”  

Pyrzowice ul. Centralna 54, 2 - 625 Ożarowice, 

NIP: 6252318756 

- 

 

 

 

 

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  

a.wojtal@lesnakrainalgd.pl lub złożyć w Biurze LGD w Koszęcinie przy ul. Szkolnej 13. 
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Termin składania ofert upływa w dniu: 04.05.2018 r. o godz.16.00 (decyduje data wpływu  

do biura Stowarzyszenia). 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje 

powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 

W przypadku wyboru Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani pisemnie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej lub pisemnie listem poleconym (tylko w sytuacji braku adresu e-mail oferenta). 
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