
 
 
 
 
 

 
Projekt współpracy międzynarodowej WALK  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),  

Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

 

Biała Podlaska, 04.10.2019r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 13/W/2019 

 
  

 W związku z realizacją projektu współpracy międzynarodowej pt.: „WALK” Wspólnie – Aktywnie – 

Lokalnie – Kulinarnie w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania składa zapytanie ofertowe. 

1. Zamawiający: 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania   

ul. Bialska 30  

21-542 Leśna Podlaska 

 
2. Przedmiot zamówienia: 

Usługa polega na wykonaniu i wydaniu publikacji (w formie przewodnika turystycznego mocowanego 

na sprężynie) opisującej powstałe szlaki turystyczne oraz zawierającej oferty uprawiania turystyki na tych 

szlakach. Poszczególne strony przewodnika muszą zawierać mapy ze szlakami utworzonymi przez BLGD 

(wodnym, rowerowym, pieszym i kulinarnym) na terenie 17 gmin i 2 miast powiatu bialskiego oraz informacje  

o w/w szlakach wraz ze zdjęciami punktów gastronomicznych szlaku kulinarnego. Publikacja winna zawierać 

opisy atrakcji turystycznych, które warto zobaczyć w danym regionie. Zamawiający wskaże wykonawcy miejsca 

z lokalizacją atrakcji turystycznych do których Wykonawca w ramach publikacji pozyska we własnym zakresie 

opisy, zdjęcia itp. oraz wykona projekt graficzny w języku polskim, do którego materiały (logotypy, slogany)  

dostarczy Zamawiający. Wydruk na papierze: okładka – kreda mat, gramatura min. 250, kolor 4+4; środek – 

kreda mat, gramatura min. 170, kolor 4+4; druk obustronny, kolorowy; format: DL 210 mm x 99 mm. 

mocowanie spirala; około 99 stron. Ilość: 1 500 egz. 

 

 

3. Termin realizacji zamówienia do: 31.08.2020r. 

 

4. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez 

osobę upoważnioną. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 

13/W/2019 – WALK”.  

 

Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny w każdym momencie. 

 

Oferta powinna zawierać obliczenia w następującym formacie: 

 

a) Stawka za usługę = ………..zł brutto 

 

5. Kryteria wyboru oferty: 

- wybór najkorzystniejszej oferty, spośród spełniających warunek udziału w postępowaniu, 

nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena brutto  – 70%, doświadczenie – 30%. 

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę złożyć można osobiście w Biurze Zamawiającego lub pocztą (decyduje data wpływu do Biura BLGD) na 

adres: 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania 

ul. Sapieżyńska 2/15 

21-500 Biała Podlaska 

 

Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający posiadane doświadczenie. 

Oferty przesyłane drogą elektroniczną (e – mail) nie będą rozpatrywane. 

 

Ofertę złożyć należy do dnia 17.10.2019r. do godz. 15.30 


