
 
                                      

                                                                                    Iłowa, dnia 08.03.2010 r. 

                                    

 

                                                Zapytanie ofertowe 

na wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn: 

„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego         
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  2007- 2013. Informacje źródłowe na temat 
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  2007-2013 znajdują się na stronie www.lrpo.lubuskie.pl 

 

 1. Zamawiający.  

Gmina Iłowa                                                                                                                                    
ul. Żeromskiego 27                                                                                                                         
68-120 Iłowa                                                                                                 
www.ilowa.pl                                                                                                                                    
e-mail : ilowa@ilowa.pl                                                                                                                 
tel. 68 368 14 00  

        

1.       Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: 

1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim  i podpisana przez osoby uprawnione do 
występowania w imieniu Wykonawcy  oraz  opatrzona pieczęcią. 

2. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej 
niż jedną ofertę, zostanie odrzucona. 

3. Oferta ma obejmować całość zamówienia. 
4. Ofertę należy przesłać na adres Gminy Iłowa  do dnia  15.03.2010 r.,   
5. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie. 

2.       Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  materiałów promocyjnych dla projektu pn.: 

„ Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej” 

 

 

 

mailto:ilowa@ilowa.pl


 
 

Zamówienie dotyczy wykonania: 

1.   długopisy plastikowe, różnokolorowe  z nadrukiem, ilość 700 szt. 
2.   sportowe czapki ze wzmocnionym daszkiem z nadrukiem, ilość 400 szt. 
3.   breloki akrylowe różnokolorowe (dioda  LED i bateria), z nadrukiem, ilość 400szt. 
4.   komplety sportowe (koszulka i spodenki) z nadrukiem:                                                                                                     

-  do piłki nożnej, ilość 16 kpl , 
         -  do siatkówki, ilość  12 kpl, 
         -  do koszykówki, ilość  10 kpl. 
Powyższe elementy zamówienia powinny zawierać  : 

            a. logo Narodowej Strategii Spójności z dopiskiem Program Regionalny, 
            b. Herb Województwa Lubuskiego   z odwołaniem słownym do Lubuskiego  Regionalnego  

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ,                                                                                                        
c. logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego                                                                    
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
d. hasło promocyjne LRPO – „Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego” 
e. herb Iłowej. 
 
Przy realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest kierować się Rozporządzeniem 
Rady (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym 
Programem Operacyjnym 2007-2013 w zakresie informacji i promocji dla 
beneficjentów. 

 
3.       Wymagany termin realizacji umowy: do 31 marca 2010 r. 
  
4.       Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium:     
           Cena – 100 % 
5.       Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty: 
           Formularz ofertowy według załączonego wzoru (załącznik nr 1) 
 
6.       Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej: 
           W cenę propozycji należy wliczyć: 
           -          wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, 
           -          obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 
          Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługą jest obowiązująca na czas               
ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający 
wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom                        
i o najniższej cenie.  
  
7.       Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
 
Jolanta Dąbrowska  tel.  68 360 00 47, 68 360 00 48. 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego 

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

…………..……….…………… 

…………….……..…………… 

Nazwa, adres, nr telefonu wykonawcy 

                                            FORMULARZ OFERTOWY 

Przedkładany przez wykonawcę zamawiającemu – Gminie Iłowa 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn.: 
„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej” dofinansowanego           
w 50 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach LRPO 
2007-2013, przyznanych w ramach IV Priorytetu LRPO , działanie 4.2. „Rozwój i modernizacja 
infrastruktury edukacyjnej”, poddziałanie 4.2.2  „Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury 
edukacyjnej” , oferujemy wykonanie usługi objętej zapytaniem za cenę: 

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

     Słownie: …………………………….. ……..……............................................................... 
.................................................................................................................................................. 

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

    Słownie: .................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………. 

     2. W podanej wyżej cenie  uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

      Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
 

 

                                                                     ……………………………………………….… 

                                                                                                      podpis i pieczątka 

                                                                             upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 


