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Grzmięca, dn. 03.07 .2013 r.

Zamawiający:

Brodnicki Park Kraj obra zory

Grzmięca 10

87 -3I2 Pol<rzydowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

Brodnicki Park Krajobrazowy z siedzibą w Grzmięcy, zwnaca się z prośbą

o przedstawienie oferty na zadanie polegające na wykonaniu jednej tablicy pamiątkowej

w cęlu promocji projektu pt.: ,,Wykonanie schronu kajakowego i rowerowego przy siedzibie

Brodnickiego Parku Krajobrazowego otaz budowa dwóch platform widokowych w Bagiennej

Dolinie Drwęcy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-

Pomorskiego nalata 2007 - 2013 .

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówięnia jest wykonanie i dostarczenię do siedziby Zamawiającego tablicy

pamiątkowej w ilości 1 szt. o wymiarach:

- 200 cm x 150 cm

2.Termin realŁacji zamówienia:
do 3l października 2013r

3.W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

a) Zapr ojektowani a materi ału.

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania projektu graftcznego tablicy.

Proj ekt będzie podlegał o statecznej akceptacj i Zamawiaj ącego.

Materiały muszą być wykonane zgodnie z zapisami ,,WYycznych dla beneficjentów z zal<resu

promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P"

http.llmojregion.eu/tl files/mojregion/dokumenty-rpo/rpo/wyyczne_logo.pdf
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b) Wykonania materiału.

c) Dostarczęnia gotowych materiałów do Siedziby Zamawiającego.

d) Przekazania Zamawiającemu w wersji elektronicznych zaprojektowanych elementów

graftcznych wykonanego zamówienia w plikach co najmniej: jpg, cdr oraz praw autorskich

do wykonanego ptzęzsiebie projektu.

4. Kryteria oceny ofert

NajniZsza cena za realizację zamówienia spełniającego wszystkie wymagania zawarte

w niniej szym zapytaniu.

5.0pis sposobu przygotowania ofeń

Oferta powinna zawierac szczegółową wycenę usług podaną w kwocie brutto, wyrazoną

w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku oraz

harmono gram r ealizacji zamówi enia.

6.Miejsce i termin złożenia oferĘ

Ofertę należy złożyc do 8lipca 20t3 r. do godziny 13:00 drogąelektroniczną

na adres slsia(Olhpark.str:efa.pl lub osobiście na adres:

Brodnicki Park Kraj obra zory

Grzmięca 10

87 -312 PoL<rzydowo

7.Osoba do kontaktu:

Mńgorzata Gutowska, e-mail: goĘilŃiihparli.stręl-a.pl, tel. 56 49 39 450

8. Szczegółowe zasady wykonania usługi regulować będzie umowa.
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(pieczęć i podpis zamawiającego)
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