Zapytanie ofertowe

Parzęczew, dnia 11.03.2020r.

Zamawiający:
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”
ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew
NIP 732 217 70 15

Przedmiot zamówienia:
1/ Opracowanie przewodnika turystycznego po obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”
obejmującej teren 11 gmin z województwa łódzkiego
2/ Druk przewodnika po obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” obejmującej teren
11 gmin z województwa łódzkiego
Wymagania merytoryczne
Przewodnik powinien zawierać:
1) szczegółowy opis najważniejszych miejscowości oraz atrakcji turystycznych poszczególnych gmin
- członków Rybackiej Lokalnej Grupy „Z Ikrą", zawierający podstawowe dane historyczne miejscowości
i obiektów, informacje o stanie prawnym obiektów (własność) i dostępności dla turystów oraz dane
adresowe/kontaktowe wybranych obiektów (np. muzeów, prywatnych galerii, skansenów itp.) w tym
dokładne położenie GPS.
2) opisy miejscowości i atrakcji turystycznych winny być uporządkowane w układzie gminnym;
3) opisy dotyczące jednej gminy powinny mieć długość minimum 9.000 znaków (5 stron
przeliczeniowych tekstu);
4) opisy każdej gminy winny być wzbogacone o co najmniej 15 zdjęć (minimum 3 zdjęcia na jedną
stronę tekstową), a także o szczegółowy plan miejscowości będącej siedzibą gminy i szczegółową mapę
turystyczną gminy (plany i mapy w skali dostosowanej do wymiarów publikacji);
5) mapy gmin winny zawierać aktualne nazwy miejscowości zgodne z zapisami w TERYT, sygnatury
wszystkich obiektów mających znaczenie turystyczne oraz obiektów służących turyście, takich jak
banki, urzędy pocztowe, stacje benzynowe itp.

5) integralną częścią przewodnika winna być baza teleadresowa dotycząca obiektów noclegowych,
gastronomicznych, agroturystycznych, gospodarstw rybackich oraz ośrodków jazdy konnej
zlokalizowanych na terenie objętym zakresem przewodnika, w układzie: jedno zdjęcie oraz dokładny
adres obiektu z podaniem danych kontaktowych (nr telefonu, strona www, adres e-mail). Dane
obiektów noclegowych winny być wzbogacone o rodzaj usług oferowanych przez te obiekty. Wszystkie
dane winny być zweryfikowane według stanu na rok 2020.
6) przewodnik winien zawierać opisy szlaków turystycznych istniejących na terenie RLGD „Z Ikrą"
wzbogacony o schemat szlaków oraz aktualne zdjęcia wybranych szlaków.
7) przewodnik powinien zostać oznakowany wymaganymi logotypami i informacją o finansowaniu ze
środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zgodnie z wymaganiami, które określi
Zamawiający.
Dane techniczne przewodnika:
1) Format netto: B5 drukarski: 235 x 165 mm
2) Kolor - okładka 4+0, środek 4+4
3) Liczba stron: 144 + okładka
4) Papier – okładka: karton minimum 300 gram/m2 + folia mat + częściowa folia UV
5) Papier - środek – kreda błysk, minimum 115 gram/m2
6) Oprawa PUR z grzbietem prostym (bez tytułu)
7) Nakład – 12.000 sztuk
8) Dostawa do zamawiającego
Termin realizacji: do 15 grudnia 2020 roku

Sposób składania ofert:
e-mail: biuro@zikra.org.pl
poczta/kurier: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”, ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew
osobiście: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”, ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew
Termin składania ofert: 26 marca 2020 roku do godz. 15.00

Kryterium wyboru ofert:
Cenę oferty stanowi cena brutto podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (ze wskazaniem
wysokości podatku VAT). Cena musi być podana w złotych polskich.
Cena stanowi 100% wagi oferty.
Oferta musi zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta.
2. Potwierdzenie uwzględnienie wszystkich parametrów zawartych w zapytaniu ofertowym.
3. Cenę brutto z podaniem wysokości kwoty VAT.
4. Termin ważności oferty, jeśli oferta nie jest bezterminowa.
Zamówienie jest objęte dofinansowaniem ze środków
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
W celu zachowania konkurencyjnego wyboru wykonawców, Zamawiający nie może udzielać
zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym Zamawiający
ma prawo unieważnić postępowanie.
Oferta zostanie odrzucona w przypadku, gdy:
1) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
2) Została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym
3) Została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
za wyjątkiem sytuacji dopuszczonej w Zasadach konkurencyjnego wyboru wykonawców
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
4) Jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

