Andrespol, 25.07.2013
Stowarzyszenie – Lokalna
Grupa Działania „STER”

Stowarzyszenie – Lokalna
Grupa Działania „Nad Drzewiczką”

ul. Rokicińska 125/ lok. 26
95-020 Andrespol
tel./fax + 48 42 642-25-64
tel. kom. +48 511-088-025

ul. Stanisława Staszica 22
26-340 Drzewica
tel./fax +48 375-37-24
lgd@drzewica.pl
www.lgd-drzewica.pl

biuro@lgd-ster.pl
www.lgd-ster.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/2013
( dotyczy

zamówienia przygotowania tras Nordic Walking )

I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie – Lokalna
Grupa Działania „STER”
ul. Rokicińska 125/ lok.26, Andrespol
NIP: 728-262-92-95, REGON: 100243656, KRS: 0000262996
oraz
Stowarzyszenie – Lokalna
Grupa Działania „Nad Drzewiczką”
ul. Stanisława Staszica 22, Drzewica
NIP: 768-179-56-70, REGON: 100597667, KRS: 0000306392
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu tras Nordic Walking wyznaczenie i oznakowanie szlaku - w ramach działania PROW 2007-2013 „Wdrażanie
projektów współpracy” na terenie gmin należących do dwóch partnerskich Lokalnych Grup
Działania znajdujących się na obszarze województwa łódzkiego. Stowarzyszenie – LGD „STER”
swoim obszarem działania obejmuje gminy: Andrespol, Brójce, Rokiciny, Nowosolna.
Stowarzyszenie LGD „Nad Drzewiczką” swoim obszarem działania obejmuje gminę Drzewica.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- Wyznaczenie trasy za pomocą sprzętu GPS na terenie 5 gmin (5 parków Nordic Walking),
- Przygotowanie Projektu graficznego (z rekomendacją ilości oznakowań w przeliczeniu na 1 park lub
1 km, z zakresem informacji znajdujących się na tablicach informacyjnych oraz z uwzględnieniem
walorów promocyjnych),
- Liczba kilometrów w ramach jednej gminy (jednego parku) – 30km,
- Oczekiwana liczba tras w ramach jednej gminy (jednego parku) – 3,
- Jedno (wspólne) wyjście na trasy w ramach jednej gminy (jednego parku),
- Wykonanie tablic informacyjnych, min.4/ park
- Przygotowanie szablonu oznakowań,
- Malowanie znaków na przydrożnych punktach (drzewach, słupach itp.),
- Prezentacja parku.
3.
W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci pliku
graficznego JPG z propozycją lokalizacji tras.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
2.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2013 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,

1

- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
biuro@lgd-ster.pl , faksem na nr: + 48 42 642-25-64 lub dostarczona osobiście na adres:
ul. Rokicińska 125/ lok.26 95-020 Andrespol do dnia 12.08.2013 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z
rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.
2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 31.08.2013, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony na stronach internetowych www.lgd-ster.pl i www.lgd-drzewica.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach: www.lgd-ster.pl i www.lgd-drzewica.pl.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 50%
2 - Opracowanie projektu graficznego 50%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem stron
internetowych: www.lgd-ster.pl i www.lgd-drzewica.pl.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Jolanta Gołębiewska pod numerem telefonu +48 511-088-025 oraz
adresem email: biuro@lgd-ster.pl
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