
 

 
  
 
 

Nysa,  dn. 10.06.2016r. 
Nyskie Księstwo Jezior i Gór 
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa 
Tel/fax. 77 4080588 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
nr 03/06/2016 

 

na opracowanie graficzne oraz opublikowanie w prasie informacyjnego artykułu prasowego 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.ksiestwo.nysa.pl, www.nyskieksiestwo.turystyka.net.  
 
 
II. OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne oraz opublikowanie w prasie 2 (dwóch) 
informacyjnych artykułów w ramach Kampanii Promocyjnej „Rusza LSR”. 
 
 II.1. Określenie przedmiotu zamówienia: 
 
1. Publikacja 2 (dwóch) informacyjnych artykułów prasowych (po 1 publikacji każdego 
artykułu) następować będzie w wydaniu prasowym o zasięgu co najmniej lokalnym (obejmującym 
obszar działania Zamawiającego, tj. gminy: Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Nysa, Otmuchów, 
Paczków, Pakosławice, Skoroszyce), który ukazuje się co najmniej raz w tygodniu w postaci 
drukowanej, w języku polskim i jest rozpowszechniany odpłatnie.  
2. Artykuły prasowe będą publikowane w pełnym kolorze, według siatki modułowej 3x3. 
3. Treść artykułów prasowych przygotuje i dostarczy Zamawiający, natomiast opracowanie 
graficzne i skład przygotuje Wykonawca w konsultacji z Zamawiającym, które przed publikacją 
przekazywane zostaną do akceptacji. 
4. W treści artykułów prasowych musi być zamieszczony zestaw znaków graficznych i slogan -treść 
zgodne z Księgą Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020 dostępną do pobrania na stronie 
internetowej Samorządu Województwa Opolskiego http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=7069 
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III. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) 
 
Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 
Przedłożyć podpisane oświadczenie o zasięgu oraz nakładzie gazety. 
 
IV. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA W TYM TERMIN REAL IZACJI 
ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w miesiącu VI 2016r. – w 2 (dwóch) kolejnych 
wydaniach po 1 artykule. 
 
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 17.06.2016r. 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) Oświadczenie o zasięgu oraz nakładzie gazety. 

 
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 opracowanie graficzne oraz opublikowanie w prasie informacyjnego artykułów prasowych 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 dnia 10.06.2016r. 

 
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.ksiestwo.nysa.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: 
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Oferuję realizację Zamówienia na warunkach wskazanych w Zaproszeniu do składania ofert za 
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 
  
 
 


