OGŁOSZENIE
Prezes Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania - U ŹRÓDEŁ” z siedzibą w Modliszewicach,
ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie:
Opracowanie graficzne i druk mapy turystycznej „Czas na świętokrzyskie”
wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

Warunki udziału w postępowaniu:
- posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia, min. 2
udokumentowane realizacje zadań o podobnym zakresie (np. referencje, których kopie należy
dołączyć do oferty)
- załączenie po 1 próbce - sztuce publikacji map związanych z referencjami, które zostały przez
oferenta dołączone do oferty. Zamawiający nie zwraca załączonych materia łów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wydanych referencji bezpośrednio u podmiotu,
który je wydał.
Kryteria oceny oferty oraz informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny ofert:
Cena – 100%
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
W= (Cmin / C) * 100
gdzie W – liczba punktów oferty badanej
Cmin - cena najtańszej oferty
C - cena badanej oferty.
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
O wyborze oferty decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów.
W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert zawiera identyczną cenę
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
Warunki wykluczenia oferenta:
Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań i imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
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z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności
na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c ) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Do oferty należy załączyć stosowne oświadczenie
Termin realizacji zamówienia: 31.01.2019 r.
Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2018 r. do godziny 15.00
Miejsce składania ofert:
Biuro Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania -U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30,
26-200 Końskie
Forma składania ofert: pisemnie, w zapieczętowanej kopercie z napisem „oferta na zadanie:
opracowanie graficzne i druk mapy turystycznej ”Czas na świętokrzyskie” wraz z dostawą do
siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000
euro, wprowadzonym Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania -U ŹRÓDEŁ” .

………………………………...
(miejscowość, data)
(pieczęć oferenta)
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OFERTA CENOWA
na opracowanie graficzne i druk mapy turystycznej „Czas na świętokrzyskie” wraz
z dostawą do siedziby Zamawiającego
I.
Nazwa i adres oferenta:
Nazwa…………………………………………..
Adres…………………………………………
Nr telefonu/faksu ………………………………
NIP ……………………………………………..
II.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne i druk mapy turystycznej
świętokrzyskie” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

„Czas na

III.
Szczegółowa specyfikacja zamówienia
1) Specyfikacja mapy:
- nakład: 9500 sztuk
- rozmiar arkusza mapy ma mieścić się w B2 podziałach :poziom: 630x700 mm; pion 450mm x
500mm -falcowanie 6 falców
- druk dwustronny full kolor CMYK 4+4,
- papier 125 G kreda , dwustronny, błysk
- skala ok. : 1: 375000 do 1: 400000,
- podkład topograficzny.
2) Treść mapy:
A. Awers mapy:
a) legenda w języku polskim zawierająca w szczególności:
- skalę liczbową i podziałkę liniową,
- oznaczenie terenu: zabudowany, las, łąka, itp.
- granice obszaru „LGD -U ŹRÓDEŁ", LGD „BIAŁE ŁUGI”, LGD” KRZEMIENNY KRĄG”, LGD „POWIAT
OPATOWSKI”, LGD „PERŁY PONIDZIA”, STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, LGD
„WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY”
- granice administracyjne miast, gmin, powiatów,
- drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, wybrane drogi gminne,
- linie kolejowe, stacje kolejowe,
- obiekty przyrodnicze: obszary leśne, parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe,
pomniki przyrody, punkty widokowe, rzeki, zbiorniki wodne (z nazwami głównych rzek i akwenów),
- wybrane zabytkowe budowle: obiekty budownictwa sakralnego i inne zabytki, zabytkowe
cmentarze, wybrane obiekty małej architektury (mogiły, tablice pamiątkowe, kapliczki, pomniki), inne
miejsca o wartości historycznej,
- obiekty turystyczne: stoki narciarskie, kąpieliska, stadniny koni/ośrodki jeździeckie, skanseny i izby
regionalne
- szlaki turystyczne: konne, piesze, rowerowe, ewentualnie kajakowe
- oznaczenie: szpitala, stacji paliw, punktów informacji turystycznej, Urzędów Gmin.
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B. Rewers mapy:
- okładka przód i tył ze zdjęciami,
- lokalizacja obszaru LGD – ów na tle województw,
- wykonawca ma obowiązek zamieszczenia informacji o poszczególnych LGD - ach wraz z danymi
teleadresowymi Biura LGD, wyselekcjonowania głównych atrakcji turystycznych obszaru oraz
dokonać selekcji obiektów turystyczno - krajoznawczych i je zamieścić. Zdjęcia zapewnia wykonawca.
Dodatkowe informacje zamieszczone w treści mapy:
- numer ISBN,
- logotypy LGD, UE, LEADER i PROW wraz ze tekstem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich – oraz informacja o dofinansowaniu publikacji ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
- tekst „Publikacja bezpłatna”.
Oferuję wykonanie i dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższą specyfikacją za
kwotę:
Cena brutto …………………………. zł
(słownie ……………………………………………………………………………..……….. zł)
w tym VAT w wysokości ….. % tj. ……………………… zł.
Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena obejmuje wynagrodzenie
za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Oświadczamy, że:
1. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
2. Akceptujemy treść zapytania bez zastrzeżeń
3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Załączniki:
1. Wykaz zrealizowanych usług wraz z referencjami
2. Próbki – mapy - ………szt

……………………..…………
(podpis oferenta)
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