
                   
                
 
 
 
 
 
 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 
Lokalna Grupa Działania           Łuków, 29.01.2021 r. 

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

 

 
Zapytanie ofertowe 

na opracowanie i wydanie innowacyjnych materiałów 
promocyjnych 

 
 

I.  Zamawiający:  

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

II. Przedmiot zamówienia: 

1. Rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej wraz z opracowaniem księgi wizualizacji znaku. 
2. Kompleksowe wykonanie gry typu „dobble” promującej walory historyczne, kulturowe, 

przyrodnicze i turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej. 
3. Kompleksowe wykonanie gry typu „dobble” promującej walory historyczne, kulturowe, 

przyrodnicze i turystyczne Szlaku Greenways na obszarze LGD „Zapiecek”. 
4. Kompleksowe wykonanie kalendarza ściennego trójdzielnego z główką wypukłą na 2021 r. 

promującego walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej. 
 

III.  Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej wraz z opracowaniem księgi wizualizacji znaku - 
opracowanie nowego logo wpisującego się w aktualny trend brandingowy (wersja: kolor, 
czarno-biała, uproszczona do stosowania na różnych nośnikach reklamowych) oraz 
zestawienie znaku nowego logo z innymi symbolami, np. logotypy PROW, logo LGD, tj. 
opracowanie KSIĘGI WIZUALIZACJI ZNAKU SZLAKU ZIEMI ŁUKOWSKIEJ wraz z przekazaniem 
praw autorskich do wszystkich wytworzonych elementów 

2. Kompleksowe wykonanie gry typu „dobble” promującej walory historyczne, kulturowe, 
przyrodnicze i turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej: autorskie opracowanie koncepcji, 
graficzne kart i pudełka w formie rysunków na podstawie zdjęć lub innych materiałów 
dostarczonych przez Zamawiającego oraz instrukcji a także opracowanie redakcyjne 
instrukcji wraz z korektą, dostawa do siedziby zamawiającego wraz z przekazaniem praw 
autorskich do wszystkich wytworzonych elementów 

 

 Ilustracje mogą łączyć zdjęcia z rysunkami ale nie mogą ich stanowić same zdjęcia 

 koncepcja gry zawierająca wyżej  wymienione aspekty musi zostać zaakceptowana przez 
Zamawiającego 

 31 kart 

 fi 93 mm 

mailto:poczta@lgdrazem.pl
http://www.lgdrazem.pl/
mailto:poczta@lgdrazem.pl
http://www.lgdrazem.pl/


                   
                
 
 
 
 
 
 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 papier kreda mat 350 g  

 zadruk dwustronny 4+4 kolory 

 instrukcja do gry okrągła, 8 str., papier kreda mat 130g, zadruk 4+4 kolory 

 pudełko kartonowe, zadruk wieka, spód bez zadruku 

 na pudełku, instrukcji opisowej 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”. 

 dodatkowo na instrukcji:  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". 

 
3. Kompleksowe wykonanie gry typu „dobble” promującej walory historyczne, kulturowe, 

przyrodnicze i turystyczne Szlaku Greenways na obszarze LGD „Zapiecek”: autorskie 
opracowanie koncepcji, graficzne kart i pudełka w formie rysunków na podstawie zdjęć lub 
innych materiałów dostarczonych przez Zamawiającego oraz instrukcji a także opracowanie 
redakcyjne instrukcji wraz z korektą, dostawa do siedziby LGD „Zapiecek” wraz 
z przekazaniem praw autorskich do wszystkich wytworzonych elementów. 

 

 Ilustracje mogą łączyć zdjęcia z rysunkami ale nie mogą ich stanowić same zdjęcia 

 koncepcja gry zawierająca wyżej  wymienione aspekty musi zostać zaakceptowana przez 
Zamawiającego 

 31 kart 

 fi 93 mm 

 papier kreda mat 350 g  

 zadruk dwustronny 4+4 kolory 

 instrukcja do gry okrągła, 8 str., papier kreda mat 130g, zadruk 4+4 kolory 

 pudełko kartonowe, zadruk wieka, spód bez zadruku 

 na pudełku, instrukcji opisowej należy umieścić logotypy PROW, logotyp Lokalnej Grupy 
Działania „Zapiecek" z siedzibą w Radzyniu oraz napis: „Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 dodatkowo na instrukcji:  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". 

 
4. Kompleksowe wykonanie kalendarza ściennego trójdzielnego na 2021 r., tj. wykonanie projektu 

graficznego oraz druk kalendarza promującego walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze 
i turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej na podstawie zdjęć lub innych materiałów dostarczonych 
przez Zamawiającego. 

 kalendarz ścienny trójdzielny z główką wypukłą, druk w pełnym kolorze 

 główka: pełna kolorystyka (CMYK), pokryta jednostronnie folią błyszczącą, zawierająca 
fotografie związane z LGD „RAZEM”, materiał usztywniający – karton ok. 300 g/m2, wymiary: 
310 mm x 210 mm, zaczep. 

 plecki: pełna kolorystyka (CMYK), pokryte folią błyszczącą jednostronnie, zawartość – tekst i 
grafika. 

 kalendarium: wymiary 295 x 135 mm, papier 90 g/m2, miesiąc i dni tygodnia w języku polskim, 
angielskim, niemieckim, okienko wskazujące aktualną datę, zawiera imieniny, święta i 
niedziele wyróżnione na czerwono. 
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IV. Ilość sztuk  

1. Rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej wraz z opracowaniem księgi wizualizacji znaku – 1 
komplet 

2. Kompleksowe wykonanie gry typu „dobble” promującej walory historyczne, kulturowe, 
przyrodnicze i turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej – 1000 szt. 

3. Kompleksowe wykonanie gry typu „dobble” promującej walory historyczne, kulturowe, 
przyrodnicze i turystyczne Szlaku Greenways na obszarze LGD „Zapiecek” - 1000 szt. 

4. Kompleksowe wykonanie kalendarza ściennego trójdzielnego z główką wypukłą na 2021 r. 
promującego walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej 
- 200 szt. 

 

V. Termin realizacji  

1. Rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej wraz z opracowaniem księgi wizualizacji znaku – do 19 
lutego 2021 r. 

2. Kompleksowe wykonanie gry typu „dobble” promującej walory historyczne, kulturowe, 
przyrodnicze i turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej do 31 marca 2021 r. 

3. Kompleksowe wykonanie gry typu „dobble” promującej walory historyczne, kulturowe, 
przyrodnicze i turystyczne Szlaku Greenways na obszarze LGD „Zapiecek” do 31 marca 2021 r. 

4. Kompleksowe wykonanie kalendarza ściennego trójdzielnego z główką wypukłą na 2021 r. 
promującego walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej 
do 19 lutego 2021 r. 
 

VI. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty wraz ze wstępną koncepcją/wizualizacją poszczególnych elementów zapytania należy złożyć 
w terminie do 5 lutego 2021 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. 
 

VII. Kryteria oceny oferty i jego znaczenie:  

Cena brutto – 80 % 
Wstępna koncepcja/wizualizacja poszczególnych elementów zapytania – 20 % 
 
W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone 
oferty 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.  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 „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” (akronim START), poddziałanie 19.3 

mailto:poczta@lgdrazem.pl
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„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objęte 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

4. Informacja o wyborze wykonawcy oraz wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie 
ofertowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

5. 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 do 14 dni 
od momentu wystawienia ww. dokumentu. 

6. 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. 

 
     

X. Załączniki 
1. Formularz ofertowy 
2. Klauzula informacyjna RODO 

 
 

 


