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Łukta, dnia 16 sierpnia 2011 roku 
Znak sprawy: ZO - 02/IOB/2011 

ZAPYTANIE O CENĘ 
 

1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA: 
 
Zaprojektowanie i wykonanie stand-up’u dla  realizowanego projektu: „Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości – rozwój instytucjonalny Fundacji Rozwoju Regionu Łukta – 

Instytucji Otoczenia Biznesu” 

 
 
2. ZAKRES ZAPYTANIA OBEJMUJE: 

 
Przygotowanie projektu oraz druk pełnokolorowy i produkcja stojaka reklamowego  

ze zwijanym do kasety banerem rolowanym, nazywanym stand-up’em/roll-up’em. Będzie on 

miał na celu promować wśród przedsiębiorców świadczone przez „Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości” usługi. 

 

2.1. PARAMETRY TECHNICZNE 

 

System stand-up zawiera: 
 

 format zbliżony do 90x200 cm (+/-10 cm), 

 konstrukcję wykonaną z aluminium z mechanizmem rolującym, 

 składany, teleskopowy maszt aluminiowy, 

 górną listwę mocującą, 

 futerał - wysokiej jakości pokrowiec z tworzywa sztucznego z praktycznym uchwytem i 

zamykaniem, 

 
Baner: 
 

 materiał Ferrari frontlight, bądź BLOCK OUT, 

 wydruk pełnokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jakości, 

 powlekany Symbio, POS-PRO lub tkaniną poliestrową, 

 odporny na zagniecenia podczas zwijania. 
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2.2. ZAŁOŻENIA, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ GRAFIKA PRZEZNACZONA NA STAND-UP: 

 

 Na stand-up’ie powinny znaleźć się następujące informacje:  

 Logo NSS dla Programu Regionalnego oraz logotyp: Program Regionalny 

Narodowa Strategia Spójności, 

 Flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (pełna nazwa), 

 Herb województwa warmińsko-mazurskiego, 

 Logo Warmii i Mazur, 

 Tytuł projektu: „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – rozwój instytucjonalny 

Fundacji Rozwoju Regionu Łukta – Instytucji Otoczenia Biznesu” 

 Hasło określone przez IZ RPO „Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”. 

 

(wytyczne odnośnie znaków graficznych można znaleźć pod adresem internetowym: 

http://www.rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=134 w przewodniku 

„Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych 

projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej”). 

 

 Ponadto na stand-up’ie musi zostać umieszczona grafika Fundacji Rozwoju Regionu 

Łukta. 

 Musi być umieszczony krótki tekst opisujący ofertę Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości zachęcający zainteresowanych do skorzystania z usług. Tekst winien 

być łatwy do odczytania i zrozumienia. 

 Całość powinna być dynamiczna, nowoczesna oraz nawiązująca do sukcesu 

przedsiębiorstwa w biznesie. 

Wszelkie dodatkowe materiały, informacje i uwagi zostaną przekazane bezpośrednio 

wybranemu wykonawcy. 

 

3. ZADANIEM WYKONAWCY BĘDZIE: 
 

 Zaprojektowanie i wykonanie stand-up’u z odpowiednim znakowaniem graficznym 

zgodnie z zasadami wizualizacji wymaganymi przy współfinansowaniu działań w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego zawartymi w przewodniku „Obowiązki Beneficjentów w zakresie 

http://www.rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=134


 
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.  

 
prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej” 

http://www.rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=134. 

 W ramach umowy Wykonawca przedstawi projekt i po akceptacji przez Zamawiającego 

wykona i dostarczy stand-up do jego siedziby. 

 Projekt graficzny stand-up’u podlega wcześniejszemu zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

 

4. OPIS PROJEKTU „CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”  

 
4.1. Cel poddziałania  

Celem ogólnym projektu jest wsparcie przedsięwzięć podwyższających i utrzymujących 

standardy usług świadczonych dla przedsiębiorców przez instytucje otoczenia biznesu. 

Wsparcie ma przyczynić się do powstania w województwie warmińsko – mazurskim 

spójnego systemu informacyjnego i doradczego dla przedsiębiorców. Do zapewnienia pełnej 

dostępności do tego rodzaju usług niezbędne jest rozszerzenie bazy takich ośrodków oraz 

wzmocnienie ich zaplecza materialnego. 

4.2. Grupy docelowe projektu. 
 
Ostateczną grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorcy z Warmii i Mazur, 

reprezentujący różne branże. 

 
4.3.  Opis działania 
 
„Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” będzie świadczyło przedsiębiorcom bezpłatne 

usługi o charakterze informacyjnymi i doradczym w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej a także udostępniało pomieszczenia konferencyjno – biurowe.  

 

5. OFERTA NA PRZEDMIOT ZAPYTANIA POWINNA ZAWIERAĆ PONIŻSZE 

DOKUMENTY:  

 

 Opis proponowanego rozwiązania graficznego stand-up’u lub jego projekt, 

 Cenę brutto wykonania i zaprojektowania stand-up’u. 

 

http://www.rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=134
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6. NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA ZOSTANIE WYBRANA W OPARCIU O 

NASTĘPUJĄCE KRYTERIA: 

Lp. Kryterium Ocena Waga Max. liczba punktów 

1. 
Cenę brutto wykonania i 
zaprojektowania stand-
up’u. 

1-5 10 50 

2. 

Opis proponowanego 
rozwiązania graficznego 
stand-up’u lub jego 
projekt 

1-5 8 40 

3. Termin wykonania 
zadnia 

1-5 2 10 

Razem 100 

 

Każde z trzech wymienionych kryteriów będzie ocenione na 1, 2, 3, 4 lub 5, gdzie 1 jest 

oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. Oceny zostaną przemnożone przez wagę ustaloną 

dla danego kryterium i w ten sposób uzyskana zostanie liczba punktów oceny danego 

kryterium. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość 

punktów w oparciu o wskazane kryteria. 

 

7. KONTAKT 

W przypadku pytań, uprzejmie proszę kontaktować się z Panią Barbarą Gałązka,  

tel. (089) 647-51-84, e-mail: b.galazka@frrl.org.pl. 

 

8. TEMIN ZŁOŻENIA OFERTY 
 
Termin złożenia oferty upływa dnia 22 sierpnia 2011 roku o godz. 11:00.  
 
Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres: b.galazka@frrl.org.pl lub na adres: 

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta. 
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------------------------- 
  Miejscowość i data                         

 

OFERTA WYKONAWCY 
 
 

Nazwa:……………………………….… 
Adres siedziby:……………………..…. 
Nr telefonu:………………………….…. 
Nr faksu:……………………….………. 
NIP:…………………………………….. 
REGON:……………………………….. 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i wykonania stand-up’u dla  

realizowanego projektu: „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – rozwój instytucjonalny 

Fundacji Rozwoju Regionu Łukta – Instytucji Otoczenia Biznesu” przez Fundację Rozwoju 

Regionu Łukta składam niniejszą ofertę wraz z opisem proponowanego rozwiązania 

graficznego/projektu stand-up’u : 

 

Lp. Zakres usług Wyszczególnienie 

1. 
Zaprojektowanie i wykonanie stand-
up’u 

Cena (netto) Cena (brutto) 

  

2. 
Opis proponowanego rozwiązania 
graficznego 

 

3. Termin wykonania Data: 

Jednocześnie oświadczam, że: 

 Ceny podane w ofercie są cenami ostatecznymi realizacji zamówienia i nie podlegają 
negocjacjom. 

------------------------------------- 
Podpis osoby upoważnionej 


