
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
z dnia 01.09.2016r. dotyczące wydania przewodnika. 

 

 

1. Nazwa Zamawiającego:  
Stowarzyszenie Kraina św. Anny, ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice  
 

 

Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie Kraina Św. Anny zwraca się z prośbą o wycenę dot. wydania przewodnika. 

 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 Format A4; 

 Poziom; 

 Ilość stron – do 60 (30 kartek + okładka); 

 Papier:   –     strony wewnętrzne - kreda matowa od 135 do 170 g/m², 

 wewnątrz 2 karki z perforacją (papier od 200 do 300 g/m² - przeznaczone na 

kolorowankę) 

 wewnątrz 1 kartka z krzyżującą się perforacją (odrywane 4 karki pocztowe)  

 okładka – od 300 do 500 g/m² - zawiera elementy lakieru selektywnego UVB,  

 oprawa - sklejona 

 Pełny zestaw kolorów; 

 Przewodnik zawiera duże zdjęcia; 

 

Ponadto: 

 Projekt wykonuje Zleceniobiorca - umożliwiając modyfikację w trakcie współpracy; 

 Tekst wraz ze zdjęciami przekazuje Zleceniodawca; 

 Korekta językowa po stronie Zleceniobiorcy - umożliwiając modyfikację w trakcie 

współpracy; 

 Przewodnik posiada polską, czeską i niemiecką wersję językową.  

 Ilość – 5000 egzemplarzy. 

 Dostarczenie w/w. przewodnika do siedziby Zamawiającego. 

 

Dodatkowym atutem będzie opis doświadczeń firmy w tym referencje załączone w ofercie. 

  
Przewidywany termin realizacji: wrzesień – grudzień 2017r.  

 



 

3. Termin, miejsce i forma przesyłania zgłoszeń ofertowych: 

Nadsyłanie pytań i ofert do dnia 05.09.2016r. godz. 12.00 drogą elektroniczną na adres e-mailowy: 

animacja@annaland.pl, sprawę prowadzi: Sandra Koźba. 

 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję wyceny kosztu wydania przewodnika 

(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia). 

 

4. Kryterium wyboru:  

 Doświadczenie wykonawcy z współpracy z LGD,  

 Cena brutto za wykonanie zlecenia; 

 Czas realizacji zamówienia. 

 Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym; 

 Dyspozycyjność oraz dobra komunikacja osób zaangażowanych w realizację w/w 

projekcie; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania pozyskania ofert 

na każdym jego etapie bez podania przyczyn (zakończenie procedury bez wybrania wykonawcy. 

mailto:animacja@annaland.pl

