
ZAPYTANIE  OFERTOWE  

Partnerzy Projektu Współpracy  mającego na celu utworzenie Lubelskiego Szlaku Kulinarnego 

„Zasmakuj w Tradycji”: Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska”, Lokalna Grupa 

Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”, Lokalna 

Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalna Grupa Działania  „Zapiecek”, Lokalna Grupa 

Działania „Krasnystaw Plus” zwracają  się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na 

opracowanie logo, opracowanie i serwis strony internetowej szlaku kulinarnego oraz 

wykonanie tabliczek informacyjnych na obszarze wyżej wymienionych partnerskich LGD. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
a) Usługa zaprojektowania znaku/logo:  

- z naszej strony opracowanie briefu dla logo (preferencje, zawartość logo)  

- 3 propozycje wstępne  

- ilość poprawek 5 w wybranej wersji logo  

- wykonanie wersji kolorowej i achromatycznej  

- finalna wersja wykonana w 2 przestrzeniach kolorystycznych: RGB i CMYK  

- pliki finalne: jpg, png z przezroczystością, pdf, ai, eps, cdr  

- przekazanie praw autorskich  

- informacja o użytych fontach i kolorach  

 - logo nie może być wykonane z materiałów dostępnych na serwisach stock`owych - użycie 

gotowych logo jest niedopuszczalne 

 

b) opracowanie i serwis strony internetowej szlaku kulinarnego w tym: 
 

- projekt graficzny serwisu (wersja responsywna) 
- utworzenie strony opartej na systemie CMS  
- moduł aktualności z kategoriami i wyszukiwarką (z możliwością dodawania galerii) 

- przystosowanie strony dla urządzeń mobilnych (responsywna strona) 

- WCAG 

- zakładka do kontaktu (m.in. z formularzem kontaktowym) 

- prezentacja na stronie głównej (slider) 

- zakładki tekstowe z galerią zdjęć i plikami 

- moduł kontakt z mapą i formularzem kontaktowym 

- boxy dodatkowe (funkcjonalne) na stronie głównej 

 - nieograniczona możliwość tworzenia wpisów i kategorii  

- wstępnie będzie wprowadzone około 100 wpisów zawierających galerie zdjęć i opis produktu  

- możliwość tworzenia kont użytkowników z dostępem do edycji wybranych przez administratora 

wpisów  

- panel administracyjny zgodny z wymogami RODO  

- panel administracyjny zabezpieczony przez bezpośrednim dostępem dla osób trzecich,  

- zakup domeny, hostingu i uruchomienie strony  

- instalacja/zakup certyfikatu SSL  

-wykupienie domeny, hostingu i certyfikatu SSL na rok 

- domena i hosting musi być zakupiony na dane zamawiającego (właścicielem jest zamawiający)  

- Wykonanie kopii strony z bazą danych i przekazanie zamawiającemu  

- szkolenie z obsługi strony, tworzenia wpisów itp.  

- strona powinna zawierać interaktywną mapę szlaku z zaznaczonymi obiektami z możliwością 

dodawania punktów na mapie 

- Gwarantowany serwis przez okres np. 1 roku w przypadku awarii lub potrzeby pomocy w 

prowadzeniu strony WWW  

- utworzenie i uaktualnianie strony oraz profilu na FB do 31 grudnia 2021 r. 



  (zamieszczanie zredagowanych informacji lub redagowanie postów w oparciu o przesyłane 

informacje) 

- możliwość wygenerowania kodów QR jako odnośnika do każdego obiektu oddzielnie  

 

c) Wykonanie tabliczek z logotypem i nazwą szlaku do umieszczenia w obiekcie: 

- treść tabliczki: „ Obiekt znajduje się na szlaku Kulinarnym … (nazwa szlaku)” oraz logo projektu  
i pozostałe wymagane logotypy zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 

- grawerowane lub drukowane tabliczki metalowe na drewnie z możliwością zawieszenia lub 
postawienia  

- dostarczenie tabliczek do każdej LGD 
-  Rozmiar A3 

  
2. Termin realizacji zamówienia: od stycznia 2021  do kwietnia 2021 

 

3. Warunkiem realizacji zamówienia  będzie uzyskanie finansowania w ramach 

Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy  z 

lokalną grupą działania  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

przez partnerów projektu. 

 

 

4. Złożona Oferta powinna zawierać: 

Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  

 

5. Kryterium wyboru oferty :  Cena – 100 % ,  

 

6. Ofertę należy złożyć na formularzy będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.  

7. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.  

 

8. Oferty należy składać do dnia  23 czerwca 2020 r. do godziny 12.00  na adres LGD 

„Ziemia Biłgorajska” w jeden   z następujących sposobów: 

- dostarczyć osobiście do siedziby Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska”,             

ul. Sikorskiego 12/42, 23-400 Biłgoraj   

- przesłać pocztą na adres: Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska”, ul. Sikorskiego 

12/42, 23-400 Biłgoraj   

- przesłać pocztą elektroniczną na adres:lgd@ziemiabilgorajska.pl 

 

 
9. Osoba do kontaktu ws. oferty : Izabela Pintal- Kiełbasa, tel. 84 530 26 26,                                                        

 

 

 

 

 

Zamawiający (Data i podpis)  

 

 



 

Załącznik Nr 1 

 

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

 

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

 

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

                   ( nazwa i adres wykonawcy) 

 

 

 

FORMULARZ  OFERTY 

 

 

 
Lokalna Grupa Działania  

„Ziemia Biłgorajska” 

ul. Sikorskiego 12/42 

23 – 400 Biłgoraj 

 

 

 Nawiązując do zapytania  „Opracowanie logo, opracowanie i serwis strony 

internetowej szlaku kulinarnego oraz wykonanie tabliczek informacyjnych” 

 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę brutto: ....................................... zł. 

 

słownie: ....................................................................................................................... zł.  

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym, przyjmujemy warunki  

w nim zawarte i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.  

4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Zapytaniu 

ofertowym.  

5. Oświadczamy, iż sytuacja finansowa Wykonawcy umożliwia wykonanie niniejszego 

zamówienia zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego.  

6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

 

…............................................................................................................................................. 

 

…............................................................................................................................................. 

          

 

Zamawiający (data i podpis)  

………………………………….……………… 


