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Lokalna Grupa Działania           Łuków, 23.10.2018 r. 

„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków 
tel. 25 7971097 
e-mail: poczta@lgdrazem.pl  
www.lgdrazem.pl  

 

Zapytanie ofertowe 
 

I.  Zamawiający:  

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków 
tel. 25 7983194, faks 25 7982439, e-mail: poczta@lgdrazem.pl, www.lgdrazem.pl  
 

II. Przedmiot zamówienia: 

Kompleksowe wykonanie klasycznej gry planszowej promującej walory kulturowe, historyczne, 
przyrodnicze obszaru LGD „RAZEM”. 
 

III.  Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Klasyczna gra planszowa zawierająca: 

 planszę 420x300 mm składaną na pół do formatu 210x300 mm, 

 25 kart (format 57x89 mm lub zbliżony), 

 Instrukcja A4 (2 strony, druk 4+4), książeczka opisowa (format A5, 8 stron, druk 4+4), 
zawierające instrukcję oraz uszczegółowione elementy strategii, 

 kostkę do gry (plastikową) i 4 pionki (plastikowe), spakowane w strunowy woreczek foliowy, 

 pudełko tekturowe dwuczęściowe (dno/wieko).  

2. Koncepcja gry promującej/wykorzystującej: 

 walory historyczne związane z walkami powstańczymi (Powstanie Styczniowe  
i Listopadowe) odbywającymi się na obszarze LGD RAZEM oraz wydarzeniami z okresu I i II 
Wojny Światowej z terenu działania LGD oraz 

 walory kulturowe związane z życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza oraz 

 walory przyrodnicze, m.in. w postaci osobliwości przyrody nieożywionej obszaru LGD 
„RAZEM” oraz 

 pozostałe walory turystyczne istniejącego rowerowego Szlaku Ziemi Łukowskiej. 
Koncepcja gry zawierająca wyżej  wymienione aspekty musi zostać zaakceptowana przez 
Zamawiającego. Opracowanie zasad gry (z uwzględnieniem rozgrywki na różnych poziomach 
trudności), redakcja treści instrukcji/książeczki opisowej, opisów kart, korekta całości, projekt 
graficzny elementów gry i opakowania oraz transport do Zamawiającego jest po stronie 
Wykonawcy. 

 

3. Ilość sztuk – 1000. 
 

4. Termin realizacji – luty 2019 r. 
 

5. Ilustracje do kart, planszy oraz opakowania, w formie rysunków, mają być autorsko opracowane 
na podstawie zdjęć lub innych materiałów dostarczonych przez Zamawiającego i nawiązywać do 
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rzeczywistych walorów kulturowych, historycznych, przyrodniczych obszaru LGD „RAZEM”. 
Ilustracje mogą łączyć zdjęcia z rysunkami ale nie mogą ich stanowić same zdjęcia. 

6. Na pudełku, planszy, instrukcji/książeczce opisowej oraz kartach należy umieścić logotypy PROW, 
logotyp Lokalnej Grupy Działania „RAZEM” z siedzibą w Łukowie oraz napis: „Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

7. Dodatkowo na pudełku, planszy, instrukcji/książeczce opisowej: Instytucja Zarządzająca PROW 
2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez LGD „RAZEM”, 
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020". 

 

IV. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć w terminie do 31 października 2018 r. do godz. 15:30 (decyduje termin 
dostarczenia oferty do Biura Zamawiającego) osobiście w siedzibie Zamawiającego, pocztą na adres: 
Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” ul. Świderska 12, 21-400 Łuków lub  
e-mailem na adres poczta@lgdrazem.pl . 
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 

V. Kryteria oceny oferty i jego znaczenie:  

Cena brutto – 80 % 
Koncepcja/wizualizacja gry – 20 % 
 
W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie (uzyskały identyczną liczbę punktów), Zamawiający wzywa tych 
Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
 

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty 
elektronicznej i skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejsza ofertę.  
 

IX. Wymagane dokumenty: 

1. Wypełniony formularz ofertowy ( w załączeniu). 
 

X.  Uwagi końcowe:  

1. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 
3. Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu 

Współpracy Promocja i Turystyka (akronim PiT), poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja 
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objęte Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.  

4. Wybranemu wykonawcy zostanie udzielone zamówienie w formie elektronicznej. Zapłata 
wynagrodzenia za usługę zostanie dokonana na podstawie wystawionej faktury/rachunku 
przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku w terminie 14 dni od 
momentu wystawienia ww. dokumentu. 

5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy z dnia  
26.11.2015 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) w związku z czym 
przy wykonaniu niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

6. Ochrona danych osobowych: 
a) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU 

LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łukowie, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, 
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b) dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych w celach związanych z realizacją zamówienia objętego niniejszym zapytaniem oraz 
w celach związanych z realizacją projektu współpracy pn. „Promocja i Turystyka”; dane 
osobowe będą udostępnione przedstawicielom Zarządu Województwa Lubelskiego w celu 
kontroli prawidłowości przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru 
wykonawcy zadań objętych zestawieniem rzeczowo-finansowym ww. projektu, 

c) każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, 
d) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w postępowaniu o wybór 

wykonawcy zamówienia. 
 

     
 


