Lokalna Organizacja Turystyczna „TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA”
Siedziba: Ul. Jagiellońska 27, 33-100 Tarnów
Adres do korespondencji: ul. Rynek 7, 33-100 Tarnów
Biuro: ul. Targowa 9/1, 33-100 Tarnów
www.lot.tarnow.pl e-mail: lottot@wp.pl tel 512 729 810
KRS: 0000380404, NIP: 8733246592, REGON: 121867751

________________________________________________________________________________
Tarnów, dnia 18 sierpnia 2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2012
z dn. 18.08.2012 r.
Dotyczy: zaprojektowania i wykonania/druku 4 folderów promocyjno – informacyjnych dotyczących
gmin Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn

Zamawiający: Lokalna Organizacja Turystyczna „Tarnowska Organizacja Turystyczna”
z siedzibą w Tarnowie przy ul. Jagiellońska 27, 33-100 Tarnów, wpisaną do rejestru stowarzyszeń
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380404, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII KRS w Krakowie, REGON: 121867751,
NIP 8733246592

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu graficznego 4 folderów – każdy po 8 stron
(4 strony okładki + 4 strony środka) w formacie A4 – na podstawie materiałów graficznych
i tekstowych dostarczonych przez Zamawiającego (zdjęcia, logotypy, tekst). Przygotowanie publikacji
do druku i wydruk po 2000 sztuk każdego z folderów wg poniższej specyfikacji:
- format: A4
- rodzaj papieru: kreda połysk 300g (okładka), 170 g (wnętrze)
- zadruk: dwustronny, pełny kolor
- technologia: druk offsetowy
- wykonanie projektu graficznego według ustaleń z Zamawiającym, zgodnie z księgą wizualizacji znaku
PROW na lata 2007-2013;
- obowiązkowe elementy nadruku: 4 loga tj. UE, LOT TOT, Leader, PROW 2007 – 2013 oraz strona
internetowa www.lot.tarnow.pl
2. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
2.1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został dostarczony do biura Zamawiającego
zlokalizowanegow Tarnowie przy ul. Targowa 9/1 w terminie do dnia 30.09.2012 r.
3. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Przelew z odroczonym terminem płatności (14 dni), na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.
4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU OFERENTA W POSTĘPOWANIU.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
4.1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4.2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania
zamówienia;
4.3. Spełnienie warunku określonego w pkt. 4.1. Zamawiający oceni w oparciu o dokumenty
dostarczone przez Oferenta; wykaz tych dokumentów określono w pkt. 5 zapytania ofertowego.
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4.4. Spełnienie warunku określonego w pkt. 4.2. Zamawiający oceni w oparciu o oświadczenie
dostarczone przez Oferenta co określono w pkt. 5 zapytania ofertowego.
4.5. Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków
udziału w postępowaniu. Wykluczenie oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez
niego oferty.
5. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ OFERENCI:
5.1. W celu potwierdzenia, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru (wystarczy wydruk z CEDG
potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.
5.2. W celu potwierdzenia, że Oferent posiada wiedzę i udokumentowane doświadczenie, należy
zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu elektronicznym.
6. OPIS PRZEDMIOTU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
6.1. Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim poprzez wypełnienie i przesłanie
elektronicznego formularza wraz z obowiązującymi załącznikami.
7. KRYTERIA OCENY OFERT :
Cena – 100 %
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
8.1. Ofertę należy przesłać na adres do korespondencji Lokalna Organizacja Turystyczna „Tarnowska
Organizacja Turystyczna”; Rynek 7, 33-100 Tarnów lub dostarczyć osobiście do biura Zamawiającego
– Lokalna Organizacja Turystyczna „Tarnowska Organizacja Turystyczna”; ul. Targowa 9/1, 33-100
Tarnów.
8.2. Termin składania ofert upływa w dniu 27.08.2012 r. o godzinie 16.00 (decyduje data wpływu
dokumentów a nie stempla pocztowego).
8.3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej
www.lot.tarnow.pl oraz skontaktuje się z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w celu
omówienia szczegółów.
9. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności
powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie
prowadzonego postępowania ofertowego.
10. INFORMACJE DODATKOWE:
10.1. Oferty, które wpłyną do Biura Lokalna Organizacja Turystyczna „Tarnowska Organizacja
Turystyczna” niekompletne lub po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane;
10.2. Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani nie zostaną zwrócone dokumenty ofertowe.
10. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:
Barbara Zych, Tel. 603 995 610, e - mail: lottot@wp.pl

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na stronie internetowej celem
wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Lokalna Organizacja
Turystyczna „Tarnowska Organizacja Turystyczna” do złożenia Zamówienia.
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