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Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” 

Rok założenia 2008 
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____________________________________________________________________ 

Tłuszcz, dnia 24.IX. 2014 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

W związku z bieżąca działalnością LGD chcielibyśmy zaprosić Państwa do złożenia oferty: 

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie, wydanie i dostarczenie IX numeru biuletynu LGD 

„Równiny Wołomińskiej”. Biuletyn opisuje bieżącą działalność LGD, pokazuje dobre praktyki oraz 

promuje program LEADER. 

Całość zadania obejmuje: przygotowanie kompleksowe poszczególnych publikacji – napisanie i 

zredagowanie wywiadów i artykułów ilustrowanych zdjęciami; wykonanie projektu graficznego; 

skład / łamanie, druk, dostarczenie gotowego folderu do siedziby LGD.  

Wykonawca zobowiązuje się do:  

- profesjonalnego zredagowania wszystkich publikacji a także obróbki zdjęć.  

- osobistego udziału w 4-5 spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiającego w miejscowościach 

znajdujących się na obszarze działania LGD „RW” w celu zebrania materiałów lub 

przeprowadzenia wywiadów. 
 

Wykonawca przeniesie wszelkie prawa autorskie na LGD „RW”. 
 

Parametry techniczne biuletynu: 

Wersja I: 

 Objętość 16+4 strony (okładka) 

 Nakład 1500 egz., 

 Format 19 x 26 cm, 

 Pełen kolor CMYK, papier kredowy półmat o gram. min. 150 g środek, min. 170 g okładka 

Wersja II: 

 Objętość 12+4 strony (okładka) 

 Nakład 2500 egz., 

 Format 19 x 26 cm, 

 Pełen kolor CMYK, papier kredowy półmat o gram. min. 150 g środek, min. 170 g okładka 
 

Termin realizacji: 25 października 2014 r. 
 

Kwalifikację wykonawcy: 

 Doświadczenie dziennikarskie i graficzne obejmujące pisanie artykułów i wywiadów, 

redagowanie i adiustacja tekstów do publikacji, obróbka materiału ilustracyjnego, skład i 

łamanie materiałów oraz wydawanie publikacji. 
 

Wykonawcą może być osoba fizyczna lub prawna (w tym stowarzyszenia), posiadająca 

odpowiednie kwalifikację/personel. 
 

Kryteria wyboru wykonawcy: 

 Cena 70%  - Doświadczenie 30% 
 

Poprzednie wydania biuletynu dostępne są na naszej stronie internetowej: www.lgdrw.pl w dziale 

http://www.lgdrw.pl/
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„Publikacje” 
 

Oferty prosimy przesyłać emailem na adres: biuro@lgdrw.pl lub składać osobiście/za 

pośrednictwem poczty do biura LGD w Tłuszczu(05-240) przy ul. Warszawskiej 4 do 1 

października 2014 r. 


