PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE
SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Kolonia Świdnik Mały, 08-09-2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI PROMOCYJNE I REKLAMOWE
NR 3/2014

(na zakup środków trwałych do projektu realizowanego w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy)
Program: „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku
w województwie lubelskim”
Nr umowy: U4/JIIIS/DOT/I/2013/15

Nazwa Zamawiającego

GOSPODARSTWO OGRODNICZE SZCZEPANÓWKA
ELŻBIETA BUŁA
Dane kontaktowe Zamawiającego

Adres

KOLONIA ŚWIDNIK MAŁY 28a, 20-258 LUBLIN

Numer telefonu
Osoba do kontaktu
Adres e-mail

81 751 02 26
ELŻBIETA BUŁA
elabula@o2.pl

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi dotyczącej poniższego
zakresu:
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I.

Przedmiot zamówienia

Reklama: szyld na front budynku – 1 szt.
Reklama: wydruki wielkoformatowe wraz z kosztem nośnika do reklamy zewnętrznej Szlaku i
firmy – 5 szt.
Promocja: ulotki (foldery promocyjne) format A4, foliowane - 4000 szt.
Promocja: etykiety promocyjne na butelki - 60000 szt.
Strona internetowa – 1 szt.
- projekt strony głównej dostosowany do potrzeb zamawiającego
- zawiera co najmniej 5 podstron
- system zarządzania treścią CMS
- strona będzie zgodna graficznie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Programu Swiss Contrubution oraz Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim (logotypy będą dostarczone przez Zleceniodawcę), co oznacza, że będzie posiadała
prawidłowe oznakowanie zgodne z wytycznymi w zakresie promocji projektów
- wdrożenie strony głównej i podstron
- integracja z portalami społecznościowymi (facebook)
- strona będzie posiadała możliwość zamieszczenia gry
- hosting na serwerze usług obiorcy
Opracowanie gry tematycznej – 1 szt.
1. Opracowanie gry indywidualnej, w tym scenariusz gry dopasowanej do uczestników, zawierającej odrębne scenariusze: 1 dla animatora gry i 1 dla uczestników
2. Opracowanie gry grupowej, w tym dopasowane do wieku uczestników (Poziom 1 – dzieci w
wieku 5-7 lat, Poziom 2 – dzieci w wieku 8-10 lat, Poziom 3 - dzieci w wieku 11-13 lat), zawierającej odrębne scenariusze: 1 dla animatora gry i 1 dla uczestników
3. Opracowanie graficzne elementów gry (pieczęć „herbowa”, pieczęcie z insygniami, dyplomy,
karty zadań)
Oprócz opracowania samego scenariusza niezbędna jest wizyta w Gospodarstwie pod kątem „wizji
lokalnej” w celu wykorzystania terenu firmy do gry, ustalenia punktów „węzłowych” , miejsc wykonywania poszczególnych etapów gry.
TŁO HISTORYCZNE GRY – gra umiejscowiona jest w przestrzeni historycznej czasów Króla Jana III Sobieskiego – w fabule gry oraz w poszczególnych zadaniach znajdować się będą liczne odnośniki do
wydarzeń historycznych, postaci i aspektów kulturalnych tego okresu.
Gra powinna być tak skonstruowana żeby można było implementować ją na stronę internetową.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania więcej niż jednej oferty przez Oferenta
2. Czas realizacji zamówienia:
do dnia 15-01-2015 roku

II. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna być:
 opatrzona pieczątką firmową,
 posiadać datę sporządzenia,
 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 podpisana czytelnie przez wykonawcę.
3. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto wyrażoną w PLN.

III. Sposób złożenia oferty
1. Oferta powinna być dostarczona osobiście na wskazany adres lub przesłana za pośrednictwem
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poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: elabula@o2.pl,
do dnia 16 września 2014 roku.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

IV. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%
Zamawiający skontaktuje się z wybranym Oferentem.

V. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Buła pod numerem telefonu 81 751 02 26 oraz adresem
email: elabula@o2.pl

VI. Załączniki
Wzór formularza ofertowego.

Podpis Zamawiającego
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Formularz ofertowy do
Zapytania ofertowego na usługi promocyjne i reklamowe
nr 3/2014
Lublin, 15.09.2014 roku
------------------------miejscowość, data

OFERTA
Działając jako:
Nazwa:
Adres siedziby:
Nr telefonu i faksu:
NIP:
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe firmy Gospodarstwo Ogrodnicze Szczepanówka Elżbieta Buła,
składam następującą ofertę cenową na usługę szczegółowo określoną w zapytaniu ofertowym nr
3/2014:
PRZEDMIOT OFERTY

CENA NETTO

CENA BRUTTO

Reklama: szyld na front budynku – 1 szt.
Reklama: wydruki wielkoformatowe wraz z kosztem
nośnika do reklamy zewnętrznej Szlaku i firmy – 5 szt.
Promocja: ulotki (foldery promocyjne) format A4,
foliowane - 4000 szt.
Promocja: etykiety promocyjne na butelki - 60000 szt.
Strona internetowa – 1 szt.
Opracowanie gry tematycznej – 1 szt.
RAZEM:
Kwota brutto słownie:
Deklaruję wykonanie usługi i przekazanie Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie do dnia:
15 stycznia 2015 roku.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego Zamawiającego i nie wnoszę
do niego żadnych zastrzeżeń oraz że zdobyłem/łam konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
----------------------------------------------------------------------podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta
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