
 

 
 
 
 

Nysa,  dn. 01.06.2016r. 
Nyskie Księstwo Jezior i Gór 
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa 
Tel/fax. 77 4080588 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
nr 01/06/2016 

 

na przygotowanie spotów reklamowych w radio na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 
na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz 
kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 -2020  

 

I. ZAMAWIAJACY 
Nyskie Księstwo Jezior i Gór, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, NIP 7532310609, REGON 
160097521, tel./fax. 77/4080588, e-mail: stowarzyszenie_nyskieksiestwo@op.pl,  
www.nyskieksiestwo.turystyka.net.  
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie (opracowanie i nagranie) 2 spotów informacyjno-
promocyjnych w ramach Kampanii Promocyjnej „Rusza LSR” do emisji radiowej.  
 
 II.1. Szczegółowe wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

• przygotowanie (opracowanie i nagranie) 2 spotów o długości 2-3 minuty każdy, na 
podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego i zgodnie z jego wskazówkami; 

• spoty radiowe powinny zawierać podkład muzyczny oraz udział co najmniej jednego 
lektora; 

• spoty radiowe muszą zawierać informacje nt. współfinansowania ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie. 

• ostateczne wersje spotów przed emisją muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
III. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) 
 
Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 

Załącznik nr 1 
Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi 
Nyskiego Księstwa Jezior i Gór 
 



 

a) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania całości 
usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz udokumentowane portfolio zawierającego 
przynajmniej trzy reklamy radiowe 

  
IV. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA W TYM TERMIN REAL IZACJI 
ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie powinno zostać zrealizowane do dnia 13.06.2016r. 
 
V. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
Kryterium nr 1:  Cena:         Waga 100 % 
 
VI. FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Oferta może być :  

1. Przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
stowarzyszenie_nyskieksiestwo@op.pl 

2. Dostarczona osobiście do biura – Nyskie Księstwo Jezior i Gór, ul. Kolejowa 15, 48-300 
Nysa    
 

Termin składania oferty upływa w dniu 08.06.2016r. o godzinie 1200.  Oferty złożone po tym 
terminie nie będą rozpatrywane.  
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Zamawiającego. 
 
 
Oferta powinna zawierać co najmniej: 

a) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony na formularzu załączonym do niniejszego 
Zaproszenia; 

b) Wydruk z KRS lub z CEIDG Wykonawcy, chyba że Wykonawca nie figuruje w tych 
rejestrach; 

c) Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisze pełnomocnik (jeżeli dotyczy); 
d) Portfolio zawierającego przynajmniej trzy reklamy radiowe. 

 
 
VII. INFORMACJE DODATKOWE 

1) Oferty przygotowywane są na koszt i ryzyko Oferenta. Złożenie oferty nie jest 
równoznaczne z udzieleniem ani też z przyrzeczeniem zamówienia przez Zamawiającego. 
Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego, a udzielenie zamówienia wymaga zawarcia odrębnej umowy. 

2) Dodatkowych informacji na temat Zamówienia udzielają pracownicy Zamawiającego pod nr 
tel. 77 4080588 

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego 
etapie bez podania przyczyn (zakończenie procedury bez wybranie wykonawcy) 

4) Do niniejszego Zaproszenia nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.) 



 

5) W odniesieniu do osób fizycznych - złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych oferenta przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór na 
potrzeby procesu wyboru oferenta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych.  

 
 
……………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
…………….., dnia ................... 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
dot. zamówienia o nazwie:  

na przygotowanie spotów reklamowych w radio na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 
na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz 
kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 -2020  

Opublikowanego na stronie internetowej Nyskiego księstwa Jezior i Gór dniu …………….. 
 
I.   Nazwa i adres Zamawiającego 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór, ul. Kolejowa 15, NIP 7532310609, REGON 160097521, 
tel./fax. 77/4080588,  
e-mail: stowarzyszenie_nyskieksiestwo@op.pl, www.nyskieksiestwo.turystyka.net.  

 
 

II.   Nazwa/Imię i nazwisko  i adres Wykonawcy 

 

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

 
..............................................       (pieczęć Wykonawcy) 
 
..............................................                   
 
 
NIP ....................................../PESEL: ………………………….* 

 

III. Spełnienie wymagań dotyczących wykonawcy, wskazanych w zaproszeniu do 
składania ofert (jeżeli dotyczy): 

 
Wymaganie 1: ……………………………………………… 
Uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………………………. 
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania (jeżeli dotyczy).: …………………………… 
 
IV. Cena: 
 
Oferuję realizację Zamówienia na warunkach wskazanych w Zaproszeniu do składania ofert za 

Załącznik  nr 2 
Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi 
Nyskiego Księstwa Jezior i Gór 
 



 

cenę: 
…………………… zł brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT lub innych obciążeń fiskalnych i 
składkowych). 
 
 
V. Spełnianie kryteriów oceny ofert innych niż cena (jeżeli dotyczy):  
 
Kryterium ……………………………………………… 
Uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………………………. 
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania (jeżeli dotyczy).: …………………………… 
 
 
VI. Oświadczenia i zobowiązania: 
 

1. Oświadczam, że: 
a) zapoznałem/am się z Zaproszeniem do składania ofert i nie wnoszę do niego zastrzeżeń; 

2. w razie wybrania mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do zawarcia umowy 
bez zbędnej zwłoki w siedzibie Zamawiającego i do realizacji zamówienia na warunkach 
określonych w Zaproszeniu do składania ofert. 

 
 
VII. Zał ączniki do oferty: 
 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

a) …..……………………………………………………………………………….. 
b) …………………………………………………………………………………… 
c) …………………………………………………………………………………… 
d) …………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

................................. dn. ................................          

......................................................................... 
* niepotrzebne skreślić                                  podpis i pieczęć osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 
  
 
 


