
Załącznik Nr 3 
do  Regulaminu  udzielania  zamówień
publicznych  których   wartość   nie
przekracza  wyrażonej  w  złotych
równowartości kwoty 30.000 euro

Wierzchowo, dnia 11 grudnia 2014
Znak sprawy:271.5.2014

Nazwa i adres wykonawcy: 

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający:
Gmina Wierzchowo

ul. Długa 29
78-530 Wierzchowo

tel. 94 36 18 327 fax. 94 36 18 487
e-mail : w  ierzchowo@wierzchowo.pl 

http://  www.wierzchowo.pl 
NIP :674-19-49-199,  
Regon : 000540268.

                                                      
zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia:

Promocja  projektu  pn.:  „Poprawa  efektywności  energetycznej  budynków  Urzędu  Gminy,

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie” dla

Programu Operacyjnego PL04  „Oszczędzanie energii i  promowanie odnawialnych źródeł

energii”.  Wykonanie  szeregu  działań  promocyjnych  takich  jak:  uruchomienie  strony

internetowej.  

Opis Przedmiotu zamówienia

Wykonawca  stworzy  stronę  internetową  projektu,  na  której  będą  znajdowały  się  stale

aktualizowane informacje o projekcie oraz będą zamieszczane zdjęcia ukazujące postęp z

realizacji  poszczególnych  działań.  Dodatkowo  strona  internetowa  będzie  się

charakteryzowała następującymi cechami: 

 językami strony internetowej będą: Polski i Angielski, 

 na stronie www będą zamieszczane zdjęcia  oraz informacje o:  projekcie,  postępie

wdrażania,  osiągnięciach  w  realizacji  projektu,  rezultatach  projektu,  współpracy

z  podmiotami  z  Państw-Darczyńców  oraz  informacje  o  Programie,  Mechanizmie
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Finansowym. Będą również dołączone informacje o kontakcie,

 informacje  prezentowane  na  stronie  internetowej  będą  prezentowane  w sposób

zwięzły i wiarygodny a większa ilość informacji będzie podzielona podtytułami oraz

zwięzłymi punktami,

 zawierająca formularz kontaktowy, 

 posiadająca opcję prowadzenia statystyki odwiedzin

 utrzymanie strony www przez okres 5 lat po zakończeniu projektu,

Strona dotycząca projektu będzie posiadać link do głównej strony Mechanizmu Finansowego

EOG.

Projektowanie i wizualizacja

Wszelkie materiały informacyjne i  promocyjne powstałe w ramach projektu będą zgodne

z  Podręcznikiem  Komunikacji  i  Identyfikacji  Wizualnej,  który  to  określa  szczegółowe

wymogi  techniczne  w  zakresie  stosowania  logotypów,  tablic  informacyjnych

i pamiątkowych, plakatów, publikacji, stron internetowych oraz materiałów audiowizualnych.

3. Termin realizacji zamówienia

Uruchomienie strony www – 30 styczeń 2015 

Aktualizacja strony www – 31 marzec 2016

4. Miejsce i termin złożenia oferty 19.12.2014r do godziny 10:00.   

Sekretariat Urzędu Gminy Wierzchowo
ul. Długa 29
78-530 Wierzchowo
tel. 94 36 18 327 fax. 94 36 18 487
Lub e-mailem na adres : promocja@wierzchowo.pl   

5. Miejsce i termin otwarcia ofert 19.12.2014r o godzinie 10:15.

Sala Narad Urzędu Gminy Wierzchowo ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo

6. Warunki płatności rozliczenia miesięcznie, proporcjonalnie do postępu robót.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Jarosław Leszkiewicz

8. Sposób przygotowania oferty: 

ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

2

mailto:promocja@wierzchowo.pl


Załącznik nr 1 

do zaproszenia do składania ofert

 - OFERTA -

1. Nazwa i adres wykonawcy :

..........................................................................................................................................

2. NIP : ……………………………………………………………

3. REGON : ……………………………………………………..

4. E-mail : ……………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Kwotę netto........................................zł 

Podatek VAT.......................................zł 

Cenę brutto........................................zł 

słownie złotych : 

………………………………………………………………………………………………

……………….

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  warunkami  wykonania  zamówienia  i  nie  wnoszę
zastrzeżeń.

…………………………………..
…………….

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
pieczątka wykonawcy

 ……………………….. dnia...........................
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