
                                                                                                 I owa, dnia 08.08.2011

Zapytanie ofertowe

           na wykonanie prezentacji gospodarczej w formie elektronicznej na odr bnej
stronie internetowej projektu   pn:

„Uzbrojenie Strefy Aktywno ci Gospodarczej przy autostradzie A-18  w  Gminie  I owa”

( Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  ze rodków  Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2007- 2013 „ Rozwój infrastruktury wzmacniaj cej konkurencyjno  regionu”,
dzia anie 1.2. „ Tworzenie obszarów aktywno ci gospodarczej i promocja gospodarcza”)

1. Zamawiaj cy.

Gmina I owa
ul. eromskiego 27
68-120 I owa
www.ilowa.pl
e-mail : ilowa@ilowa.pl
tel. 68 368 14 00

1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

1. Oferta ma by  sporz dzona w j zyku polskim  i podpisana przez osoby uprawnione do
wyst powania w imieniu Wykonawcy  oraz  opatrzona piecz ci .

2. Ka dy oferent przed y tylko jedn  ofert . Oferta wykonawcy, który przed y
wi cej ni  jedn  ofert , zostanie odrzucona.

3. Oferta ma obejmowa  ca  zamówienia.
4. Ofert  nale y z w sekretariacie Zamawiaj cego lub wys w zamkni tej

kopercie z napisem „Oferta przetargowa na wykonanie prezentacji gospodarczej
SAG „   na adres Gminy I owa  do dnia  16.08. 2011 r.,

5. Ceny podane w ofercie maj  by  wyra one cyfrowo i s ownie.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prezentacji gospodarczej w formie elektronicznej
na odr bnej stronie internetowej projektu  pn.:

„Uzbrojenie Strefy Aktywno ci Gospodarczej przy autostradzie A-18  w  Gminie  I owa”

http://www.ilowa.pl
mailto:ilowa@ilowa.pl


Zamówienie dotyczy wykonania:

1. Prezentacja w postaci interaktywnej mapy terenów inwestycyjnych:
prezentacja oparta o us ug  Google Maps umo liwiaj ca nast puj ce funkcje:
przybli anie, oddalanie, widok satelitarny, widok wysoko ci nad poziomem
morza, pokazanie otoczenia strefy gospodarczej (miejscowo ci wokó  strefy)
naniesienie wszystkich terenów inwestycyjnych zgodnie z numeracj  (mo liwo
atwej edycji w pó niejszym terminie)

naniesienie poszczególnych informacji o ka dym z terenów wraz z wykonaniem
do ka dego terenu dokumentacji fotograficznej w postaci zdj  panoramicznych
(wykonanie 10 zdj ) z wysoko ci minimum kilkunastu metrów i oznaczeniem
kraw dzi i powierzchni ka dego terenu inwestycyjnego
naniesienie przebiegu mediów, dróg (z mo liwo ciami rozbudowy)
naniesienie lokalizacji inwestorów w strefie wraz z logo i adresem
mapa w 3 wersjach j zykowych  ( polska, angielska , niemiecka)
wersja dla strony internetowej

2. Animowana prezentacja na p ycie CD/DVD dla komputerów PC z systemem
Windows
• dostawa 500 szt. no ników z nadrukiem oraz opakowaniem (koperta foliowa z

paskiem klejowym)
• animacja lokalizacji terenów inwestycyjnych na planie Europy, Polski, regionu
• opracowanie mapki terenów inwestycyjnych w wersji na no nik wraz z nawigacj

– bez po czenia z internetem
• naniesienie wszystkich terenów inwestycyjnych zgodnie z numeracj  (mo liwo

atwej edycji w pó niejszym terminie)
• naniesienie poszczególnych informacji o ka dym z terenów oraz zdj

panoramicznych z oznaczeniem kraw dzi i powierzchni ka dego terenu
inwestycyjnego

• naniesienie przebiegu mediów, dróg (z mo liwo ciami rozbudowy)
• naniesienie lokalizacji inwestorów w strefie wraz z logo i adresem
• prezentacja w 3 wersjach j zykowych ( polska, angielska , niemiecka)
• wersja na no nik DVD-ROM

Przy realizacji zamówienia wykonawca zobowi zany jest kierowa   Rozporz dzeniem
Rady (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiaj cego szczegó owe
zasady wykonania rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiaj cego przepisy
ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu Spójno ci oraz rozporz dzenia (WE) nr
1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz Wytycznymi Instytucji Zarz dzaj cej Lubuskim
Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie
promocji i informacji.



3. Wymagany termin realizacji umowy: do  12 wrze nia   2011 r.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiaj cy b dzie kierowa  si  kryterium:
           Cena – 100 %
5. Wykonawca sk adaj c ofert , sk ada nast puj ce dokumenty:
           -  Formularz ofertowy wed ug za czonego wzoru (za cznik nr 1)

         - Wykaz us ug zrealizowanych w ostatnich 2 latach w zakresie b cym przedmiotem
zapytania ofertowego stanowi cym  ( za cznik nr 2).

6. Opis sposobu obliczenia ceny w sk adanej propozycji cenowej:
           W cen  propozycji nale y wliczy :
           -          warto  us ugi okre lon  w oparciu o przedmiot zamówienia,
           -          obowi zuj cy podatek od towarów i us ug VAT.
          Cena podana przez wykonawc  za wiadczon  us ug  jest obowi zuj ca na czas
wa no ci umowy i nie b dzie podlega a waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiaj cy
wybierze propozycj  odpowiadaj  wszystkim postawionym przez niego wymogom
i o najni szej cenie.

7. Osoba uprawnion  do kontaktów z wykonawcami :

Jan Woronik – G . Specjalista , Urz d  Miejski w I owej,  Tel. 68 368 14 00

Burmistrz I owej

/-/ Adam Gliniak



Za cznik nr 1

do zapytania ofertowego

..................., dnia ............................

…………..……….……………

…………….……..……………

Nazwa, adres, nr telefonu wykonawcy

                                            FORMULARZ OFERTOWY

Przedk adany przez wykonawc  zamawiaj cemu – Gminie I owa

Odpowiadaj c na zapytanie ofertowe na wykonanie prezentacji gospodarczej w formie
elektronicznej na odr bnej stronie internetowej projektu  pn.: „„Uzbrojenie Strefy
Aktywno ci Gospodarczej przy autostradzie A-18  w  Gminie  I owa” dofinansowanego w
50 % ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   , przyznanych w ramach
I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007- 2013 „ Rozwój
infrastruktury wzmacniaj cej konkurencyjno  regionu”,  dzia anie 1.2. „ Tworzenie
obszarów aktywno ci gospodarczej i promocja gospodarcza”

 oferujemy wykonanie us ugi obj tej zapytaniem za cen :

1. Cena netto: .....................................................

ownie: ………………............................................................................................

Cena brutto: ...................................................

ownie: ..................................................................................................................

      2. W podanej wy ej cenie  uwzgl dnione zosta y wszystkie koszty wykonania przedmiotu
zamówienia.

      O wiadczamy, e zapoznali my si  z tre ci  zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego
zastrze  oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

                                                                     ………………………………………

                                                                                               podpis i piecz tka

                                                                             upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy



Za cznik nr 2

do zapytania ofertowego

   ..................., dnia ............................

…………..……….……………

…………….……..……………

Nazwa, adres, nr telefonu wykonawcy

DO WIADCZENIE   WYKONAWCY

Sk adaj c ofert  w prowadzonym post powaniu ofertowym na wykonanie prezentacji

gospodarczej w formie elektronicznej na odr bnej stronie internetowej projektu  pn.:

„„Uzbrojenie Strefy Aktywno ci Gospodarczej przy autostradzie A-18  w  Gminie

owa” dofinansowanego w 50 % ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego   , przyznanych w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego 2007- 2013 „ Rozwój infrastruktury wzmacniaj cej konkurencyjno

regionu”,  dzia anie 1.2. „ Tworzenie obszarów aktywno ci gospodarczej i promocja

gospodarcza”    o wiadczamy, e wykonali my nast puj ce  zadania to same z przedmiotem

zamówienia.

Nazwa i adres
Zamawiaj cego

Warto  us ugi
wykonanej przez
Wykonawc

Opis wykonywanych us ug Data i miejsce
wykonania

1 2 3 4

                                                                     ………………………………………

                                                                                            podpis i piecz tka

                                                                             upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy


