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Zamawiający: Stowarzyszenie LIDER A4  

55-040 Kobierzyce  

ul. Witosa 15  

NIP: 896-14-72-454  

REGON: 020831725  

Do: wszyscy oferenci 

 

ZAPYTANIE CENOWE  

z dnia 07.03.2018. 

 

1. Proszę o przedstawienie oferty cenowej do dnia 14.03.2018 na projekt i wydruk plakatów 
informacyjnych, których wzory zamieszczono w załączniku o poniższych parametrach: 

Format  – A3 

Kolor  - 4/0 

Papier – kreda błysk 135g 

Nakład :  150 szt. – plakat 07.03.2018 - podejmowanie 

                 150 szt. – plakat 07.03.2018 - rozwijanie 

 

Projekt ma być wykonany w oparciu o dołączone wzory i zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 w 

zakresie właściwym dla działania LEADER, która dostępna jest wraz z logotypami programu na stronie: 

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-

informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy 

Opracowane wzory plakatów, po zaakceptowaniu projektu, Wykonawca przekaże zamawiającemu w formacie PDF. 

Zamawiający zapewnia niezbędne grafiki (logo) w formacie *.png, *.jpg. 

 

Czas realizacji zamówienia do 28.03.2018r. 

Kryterium: cena – 100% 

 

2.  INFORMACJE DODATKOWE:  

1. Do niniejszego zapytanie nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia  
3. Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż wykonawca zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia. 
4. Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, 

których oferta nie zostanie wybrana. 
5. Osobą kompetentną do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest: 

 

Paweł Mazur Tel. 71 311 11 35,  e-mail: biuro@lider-a4.pl  

 

 

3. Termin związania ofertą: do dnia 28.03.2018r. 
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