Zabór, 14.10.2014r.

Zapytanie ofertowe
I. Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem
ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór
NIP 9730927240
REGON 080259454
Osoba uprawniona do kontaktu: Marta Słodnik, 68 320 13 55
II. Postanowienia ogólne
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania
ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ
na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin
ich składania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania
bez wyboru ofert.
3. W ramach postępowania ofertowego, każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną
ofertę.
4. Nie dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
III. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i emisja spotu reklamowego projektu
współpracy w ramach projektu Winnice-Edukacja-Reaktywacja „WINNER”.
IV. Szczegółowa specyfikacja zamówienia
1. Przygotowanie spotu:
Długość spotu 20 sekund.
Czytany przez lektora.
Z podkładem muzycznym.
2. Emisja spotu reklamowego:

Dwa razy dziennie w godzinach 7-12 oraz w godzinach 15-17.
Emisja na falach 103 i 106 FM ( radio słyszalne na terenie województwa
lubuskiego).
Czas emisji od poniedziałku do piątku (5 dni).
3. Przygotowanie treści spotu - zapewnia zamawiający.
V. Warunki wymagane od wykonawców:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację
treści zapytania.
2. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej czynności.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

VI. Opis sposoby przygotowania oferty:
Ofertę należy przygotować na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (załącznik
nr 1).
VII. Miejsce oraz termin składania oferty:
Ofertę należy składać w siedzibie biura LGD Między Odrą a Bobrem (ul. Lipowa 1, 66-003
Zabór) lub przesłać pocztą bądź dostarczyć kurierem do dnia 21 października 2014 do
godziny 15.
VIII. Kryterium wyboru Wykonawcy będą stanowiły następujące czynniki:
Cena za usługę.
IX. Przesłanki odrzucenia ofert
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2) Zostanie złożona po terminie składania ofert.

X. Osoba do kontaktu
Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego upoważniona jest Marta Słodnik
tel. 68 320 13 55, mail: m4rt4_89@tlen.pl

