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Stowarzyszenie „Dolina Noteci’ 

ul. Sienkiewicza 2 

64-800 Chodzież 
 

Chodzież, 16.08.2017 r. 

 

W związku z realizacją przez LGD „Dolina Noteci” lokalnej strategii rozwoju, zostanie zakupiona niżej 

opisana usługa. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostosowanie strony internetowej. 

I. Zamawiający 

Stowarzyszenie „Dolina Noteci”; ul. Sienkiewicza 2; 64-800 Chodzież 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostosowania strony internetowej Zleceniodawcy (www.dolinano-

teci.com.pl) tak, aby zostały zastosowane zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 

r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycz-

nych, między innymi w zakresie wypełniania wymaganych zaleceń standardu WCAG 2.0 dla systemów te-

leinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zadanie powinno zostać zakoń-

czona do końca września 2017 r. 

III. Miejsce oraz termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć osobiście w terminie do 04.09.2017 r. do godz. 14:00 w biurze Stowarzyszenia „Dolina 

Noteci”, ul. Sienkiewicza 2, 64-800 Chodzież, lub za pośrednictwem poczty w ww. terminie (liczy się data 

dostarczenia oferty), lub drogą mailową na adres: biuro@dolinanoteci.com.pl. Oferty złożone po terminie 

nie będę rozpatrzone. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących treści zło-

żonej oferty. 
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IV. Kryterium oceny ofert w tym opis sposobu obliczania oferty 

Waga: 

cena 90% 

doświadczenie 10% 

V. Sposób przygotowania oferty 

Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem załącznika 1 niniejszego zapytania w terminie określonym 

w p. III. Oferta powinna być czytelna. Cena powinna obejmować wszystkie koszty przedstawione wyłącznie 

w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna być ceną brutto. 

 

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał 

prawidłowo sporządzoną ofertę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zgodnie z pkt. III niniej-

szego zapytania. Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy. Jeżeli oferent, którego oferta 

została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert. 

VII. Informacje dodatkowe 

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim doświadczeniem i narzędziami niezbędnymi do wykona-

nia zadania. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybierania żadnej oferty, bez podania przyczyny. Wy-

konawca powinien dysponować odpowiednimi pozwoleniami do przygotowania i wydawania potraw. 

 

 

Załączniki do zaproszenia: 

Załącznik nr 1 – Wzór oferty. 
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Załącznik nr 1 

Wzór oferty cenowej 

 

…………………………………       Data:……………………. 

………………………………… 

………………………………… 

                   Dane Oferenta 

Stowarzyszenie „Dolina Noteci” 

ul. Sienkiewicza 2 

64-800 Chodzież 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostosowanie strony internetowej..  

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe za wskazaną usługę proponowana cena przedstawia się nastę-

pująco: 

 

Lp. Nazwa usługi Cena brutto 

1. Dostosowanie strony internetowej wg wytycznych z zapytania oferto-

wego. 

 

 RAZEM  

 

 

 

…………………………………………. Podpis i pieczęć oferenta 


