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 Biłgoraj, dnia  30.01.2019 r. 

  

  

 Zapytanie ofertowe 

  

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska” z siedzibą w Biłgoraju,  

ul. Sikorskiego 12/42, 23-400 Biłgoraj, KRS nr 0000309748 zaprasza do złożenia ofert na:   

  

„wykonanie publikacji promującej walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze i kulinarne 

Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

 

A. Wykonanie fotografii do przewodnika 

 

Wykonanie zdjęć na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” w okresie od 

lutego do lipca 2019 r. w tym:  

• zdjęcia potraw regionalnych w 13 gminach z obszaru LGD „Ziemia Biłgorajska” 

(po 10 zdjęć w każdej gminie) 

• zdjęcia obiektów turystycznych (gastronomia, agroturystyka, turystyka aktywna), 

40 lokalizacji na terenie 13 gmin z obszaru LGD „Ziemia Biłgorajska” 

• zdjęcia atrakcji przyrodniczych, kulturowych i historycznych – 40 lokalizacji na 

terenie 13 gmin z obszaru LGD „Ziemia Biłgorajska”  

 

Termin wykonania zdjęć będzie ustalony indywidualnie z każdą Gminą. W sesjach 

zdjęciowych będzie uczestniczył wydelegowany pracownik LGD „Ziemia Biłgorajska”. Zdjęcia w 

wysokiej rozdzielczości min. 5100 x 3400 px w formacie tiff i jpg.  

Zadanie obejmuje dojazd na miejsca wyznaczone przez Wykonawcę oraz wykonanie 

zdjęć z wykorzystaniem aparatu fotograficznego, potrzebnego oświetlenia i tła. Do zadania 

Wykonawcy należy również obróbka graficzna zdjęć. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

prawa autorskie do wykorzystywania zdjęć przez Zamawiającego w celach niekomercyjnych – 

promocji obszaru w druku wielkoformatowym oraz w formatach elektronicznych, a zdjęcia w 

wysokiej rozdzielczości przekaże w wersji elektronicznej na nośniku pamięci (CD/DVD/pamięć 

flash USB). 

 

 

B. Opracowanie graficzne publikacji, skład, opracowanie treści oraz korekta treści 

publikacji 

 

 



 

 

2 
 

Publikacja w formie przewodnika będzie podzielona na działy tematyczne, w których będą 

przedstawione najważniejsze treści ze zdjęciami z danego działu. W publikacji znajdą się także 

mapy z zaznaczonymi szlakami turystycznymi z obszaru LGD „Ziemia Biłgorajska”.  

W skład opracowania graficznego będzie wchodziło też opracowanie 13 map z naniesionymi 

punktami gastronomicznymi, szlakami turystycznymi oraz atrakcjami przyrodniczymi i 

kulturowymi (po 1 mapie dla każdej gminy). 

 

Sugerowana struktura przewodnika: 

 

Wstęp  

 

Kulinaria 

- potrawy regionalne 

- zarys szlaku kulinarnego 

- gastronomia 

- miejsca, w których można kupić lokalne produkty 

 

Turystyka aktywna  

- szlaki piesze i rowerowe 

- szlaki konne 

- zabytki 

- ciekawe miejsca 

- mapy ze szlakami 

 

Rekreacja 

- agroturystyka 

- formy spędzania czasu z rodziną 

- grzybobranie 

 

Kultura 

- ślady kultury ludowej 

- imprezy cykliczne najciekawsze 

 

Historia 

- krótki zarys dziejów z każdej Gminy z obszaru LGD 

- ciekawostki historyczne  

 

C. Opracowanie publikacji w wersji elektronicznej (ebook w pdf) 

 

Publikacja w pliku pdf tożsama z wersją papierową zawierająca interaktywny spis treści, 

zapisana na elektronicznym nośniku danych. Rozdzielczość grafiki powinna pozwolić na sprawne 
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otwieranie zdjęć podczas przeglądania pliku w witrynie bez widocznych pikseli na zdjęciach/ 

grafice. 

 

D. Druk publikacji 

 

Opracowanie graficzne i elektroniczne oraz wydruk przewodnika - 64 strony,  w ilości 5 tysięcy 

egzemplarzy. Wymiary: format A5 210x148 mm, papier kreda 130 g , kolor 4+4, okładka 4+4 + 

lakier mat., papier na okładkę kreda 300g, oprawa szyta i klejona. Nakład: 5000 szt. 

 

E. Dostawa publikacji 

 

Dostawa publikacji na adres Zamawiającego: Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska”, ul. 

Sikorskiego 12/42, 23-400 Biłgoraj wraz z wniesieniem publikacji do wskazanego pomieszczenia. 

 

II. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu spełniania warunków 

 

 doświadczenie 

 

Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji opracowania graficznego, 

składu i redakcji książek oraz kulinarnych sesji fotograficznych. 

1. Wykonawca powinien dołączyć do oferty portfolio z przykładami realizacji minimum 3 

publikacji książkowych o liczbie stron nie mniejszej niż 50 

2. Wykonawca powinien dołączyć do portfolio minimum 3 realizacje w formie opracowania 

i wydruku map. 

 

 

III. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z oferentami,  osoby 

uprawnione do porozumiewania się z oferentami.  

 

1. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie oraz za pomocą poczty 

elektronicznej:  ziemia.bilgorajska@gmail.com 

2. Osobą do kontaktu z oferentami jest Waldemar Sawastynowicz – Dyrektor Biura Lokalnej 

Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska, 23-400 Biłgoraj, ul. Sikorskiego 12/42 

 

  

IV. Opis sposobu przygotowywania ofert 
 

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę wypełnioną zgodnie z formularzem ofertowym  

zał. nr 1, napisaną w języku polskim oraz podpisaną przez osobę lub osoby upoważnione  

do reprezentowania oferenta na zewnątrz, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne 

lub opisane pieczątkami imiennymi. 

mailto:ziemia.bilgorajska@gmail.com
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2. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za realizację zamówienia. 

3. Każdą stronę oferty wraz z załącznikami należy ponumerować i spiąć w jedną całość, a 

ewentualne poprawki winny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem oferenta z 

pieczątką.  

4. Sposób składania ofert: osobiście, drogą mailową na adres ziemia.bilgorajska@gmail.com 

 

 

V. Termin składania ofert.  

 

Termin składania ofert upływa 6.02.2019 r. do godz. 14.00 

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

 

1. cena: 80 % 

 

Kryterium zostanie ocenione w skali punktowej do 80 punktów, w taki sposób, że oferta 

najtańsza uzyska 80 punktów, pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. 

Punkty za cenę zostaną wyliczone według następującego wzoru: 

 

                                    cena najniższa 

liczba punktów = ---------------------------           x 80 pkt 

       cena badanej oferty 

 

Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

 

2. Termin realizacji zadania: 20 % 

 

Wykonawca w formularzu ofertowym poda konkretną datę realizacji zamówienia w formacie 

dzień-miesiąc-rok. Oferty zostaną ocenione zgodnie z poniższą punktacją: 

a) realizacja zamówienia do dnia 31.06.2019 r. – 20 punktów, 

b) realizacja zamówienia do dnia 31.07.2019 r. – 10 punktów, 

c) realizacja zamówienia do dnia – 31.08.2019 r. - 0 punktów. 

 

Ogólna ocena danej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:  

Najkorzystniejsza oferta = Liczba pkt. Kryterium nr 1. (Cena) + Liczba pkt. Kryterium nr 2 

(Termin realizacji zadania) 

 

VI. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od realizacji zamówienia bez podania przyczyn. 

 

 

 

mailto:lgd@ziemiabilgorajska.pl
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VIII. Odrzucone oferty 

 

Odrzuceniu podlegają oferty: 

1) Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego  

2) Złożone przez podmiot nie spełniający warunków udziału w postępowaniu, określonego 

w pkt. II niniejszego Zapytania. 

3) Złożone po terminie składania ofert, określonym w pkt. V niniejszego Zapytania. 

4) Złożone przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo: 

a) przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy 

podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub Zamawiającym, 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami 

wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na : 

- uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10 %udziałów lub akcji kapitałowej, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika, 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli,  

- pozostawieniu z wykonawcom w taki stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo , że została złożona przez podmiot powiązany osobowo 

lub kapitałowo z ww. osobą jeśli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w 

sprawie wyboru przez Zamawiającego wykonawcy zamówienia. 

 

IX. Dodatkowe informacje 

 

Wykonawca zapewni pełnie praw autorskich, majątkowych wraz z prawami zależnymi do 

wykonania w ramach umowy projektu graficznego i wydawnictwa bezterminowo, bez cenzusu 

terytorialnego i na wszystkich dostępnych polach eksploatacji i przekaże w formie licencji 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) w dniu przekazania przedmiotu zamówienia. 
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Załącznik Nr 1 

 

.......................................................................... 

 

.......................................................................... 

                   (nazwa i adres wykonawcy) 

 

FORMULARZ  OFERTY 

 

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia 

Biłgorajska” 

ul. Sikorskiego 12/42 

23 – 400 Biłgoraj 

 

 

Nawiązując do zapytania:   

 

   

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

2. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę brutto: ............................................ zł. 

 

      słownie: ............................................................................................................................ zł.  

      w tym:                                                                                                                                

      cena netto wynosi: ............................................. zł. słownie ..........................................  

  

      ...................................................................................................................................... zł.  

 

      podatek VAT w wysokości .............. %, co stanowi kwotę: ....................................... zł.  

 

      słownie: ....................................................................................................................... zł. 

      

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym. 

 

3. Termin wykonania zamówienia: 

 

- zakończenie ..........................................  

 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni. 

 

5. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia. 
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6. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

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

 

.............................................. 

 

.............................................. 

 

           

           Data:                                                                                 Wykonawca:                

 

 

   ...............................                                     ..................................................................... 

 (podpis upoważnionego przedstawiciela 

wykonawcy     z  pieczątką imienną i pieczątką firmy)  


