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ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ 

Stosownie do art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. 2007r. nr 223 poz. 1655.) Gmina Lubomierz zaprasza  do złożenia 

propozycji cenowej (oferty) na: 
 

Zaprojektowanie i wydanie 2 tysięcy sztuk przewodników tradycji kulinarnych  dla 
projektu „Czym bogata Samych Swoich chata” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet: VII Promocja 
integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 
Zamawiający: 

Gmina Lubomierz, Plac Wolności 1, 59- 623 Lubomierz 
NIP:  616-12-76-526 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:  
a) należy ją złożyć w następującej formie: w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej tytułem: 
Oferta cenowa na zaprojektowanie i wydanie 2 tysięcy sztuk przewodników tradycji 
kulinarnych  dla projektu „Czym bogata Samych Swoich chata” 

b) cena podana w ofercie musi być wyrażona cyfrowo i słownie 
c) oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką 
d) oferta musi obejmować realizację całości zamówienia 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wydanie 2 tysięcy sztuk przewodników 
tradycji kulinarnych  dla projektu „Czym bogata Samych Swoich chata” 
 
Parametry techniczne przewodników: 
- Tytuł: „Z Kru żewnik do Lubomierza- przysmaki kulinarne Manii i An ielci”  
- format A5 (układ pionowy) 
- okładka: twarda, full color, matowa 
- strony środkowe: kreda mat. min. 135 g 
- 34 strony (z okładką) 
3. Przewodniki kulinarne muszą zawierać następujące treści i logotypy graficzne: 

• Logotyp Kapitału Ludzkiego 
•  logotyp Unii Europejskiej 
• Logotyp projektu „Czym bogata Samych Swoich chata” 
•  herb Gminy Lubomierz 
•  tytuł projektu tj. „Czym bogata Samych Swoich chata” 
• Treść: Publikacja niniejszego przewodnika kulinarnego finansowana jest ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach 
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Priorytetu VII Promocja integracji  społecznej. Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz 
aktywnej integracji.” 

• Tekst, przepisy, zdjęcia i logotypy dostarcza Zamawiający 

4. Termin wykonania: do 29 października 2010r. 
5. Dodatkowe wymagania: 
Prosimy wraz z formularzem ofertowym złożyć min. 2 przykłady wcześniej wykonanych 
podobnych publikacji. 
  
6. Propozycję cenową należy złożyć na załączonym formularzu do dnia 5 października 
2010r. do godz. 1530  w sekretariacie UGiM w  Lubomierzu, Plac Wolności 1. 

 
7. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis 
sposobu obliczenia ceny. 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1 kryterium: cena - waga 70% 
2 kryterium: jakość wcześniej wykonywanych usług – waga 30% 
Sposób oceny ofert: 
1 kryterium 
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 
gdzie: 
- Cmin - cena oferowana minimalna brutto 
- Cof - cena badanej oferty brutto 
 
2 kryterium 
Liczba punktów = ( Ozn min2/Ozn war2 ) * 100 * waga 
gdzie: 
- Ozn min2 - ocena badanej oferty w skali 1: x , x- ilość złożonych ofert 
- Ozn war2 - najwyższa ocena prezentacji w skali 1: x , x- ilość złożonych ofert 
 
8. Kontakt z Zamawiającym 
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela:                     
Beata Kułaga- Asystent Kierownika Projektu                                                                             
tel. 75 7833166 wew.33,  e-mail: beata_kulaga@lubomierz.pl 

Załączniki do zapytania: 
1. Formularz ofertowy 

 
Lubomierz, 27.09.2010r. 
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Załącznik nr 1             ……………., dnia………………
    
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa:……………………………. 
Siedziba:………………………….. 
Nr tel./ fax:………………………. 
NIP:………………………………. 
REGON:…………………………. 
 Gmina Lubomierz 
 Plac Wolności 1 
 59- 623 Lubomierz 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
1. Oferujemy: zaprojektowanie i wydanie 2 tysięcy sztuk przewodników kulinarnych dla 
projektu „Czym bogata Samych Swoich chata” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego będącego przedmiotem 
zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie 
ryczałtowe: 
 
Cena brutto:…………………………………. 
(słownie: …………………………………………………………………………………..) 
 
Cena netto:…………………………………… 
(słownie: …………………………………………………………….…………………….)  
VAT:…………………………………………. 
 
2. Zamówienie wykonamy w terminie:………………………………….. 
3. Oświadczamy, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej”, warunki  
akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia naszej oferty do realizacji 
zamówienia w/w warunkach i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
 
 

______________________________________ 
                                                                              (imię i nazwisko)podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 

   
 


