
 
 
 
 

 Projekt „Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ z gminy Ornontowice” 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
z dn. 03.08.2011 r. 

 
Zamawiający: 
Gmina Ornontowice 
ul. Zwycięstwa 26 a  
43-178 Ornontowice  
NIP 9690881619 
tel. 32 33 06 264, fax: 32 33 06 215 
www.ornontowice.pl 
 
 
Przedmiot zamówienia: przygotowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych 
w związku z realizacją projektu „Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej 
przez młodzieŜ z gminy Ornontowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
 
CPV 39 29 41 00 – 0 artykuły informacyjne i promocyjne  
 
Przygotowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach projektu 
„Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ z gminy 
Ornontowice” 
w postaci: 
 
1. plakaty promocyjne –30 szt. 
plakat A3, full kolor (druk 4+0), papier kreda 250 g, + 1 projekt graficzny: 
Plakaty z umieszczonymi informacjami: 
nazwą projektu: 

„Projekt Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ z 
gminy Ornontowice współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 
„Projekt zakłada 

• cykl spotkań z osobami reprezentującymi zawody inŜynieryjno – techniczne, 
przyrodnicze, a takŜe deficytowe, 

• indywidualne konsultacje z doradca zawodowym, 
• wyjazd na Politechnikę Śląską.” 
 

„Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące w gminie Ornontowice oraz 
uczące się w gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych” 
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„Szczegółowe informacje na temat projektu moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy 
Ornontowice p. 322 tel. 32 33 06 264 e-mail: projekt@ornontowice.pl” 
 

„Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie” 
 
po lewej stronie plakatu logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z hasłem 
Człowiek – najlepsza inwestycja! 

 
po prawej stronie plakatu logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii 
Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Wykonawca powinien zapewnić zdjęcie stanowiące tło plakatu z własnego banku 
fotografii – 1 szt. 

 
2. notesy promocyjne – 35 szt.  
Format A5, min. 60 stron. 
Nadruk na okładce full color z umieszczonymi informacjami: 
nazwa projektu: 

„Projekt Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ z 
gminy Ornontowice 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego” 
 
po lewej stronie notesu logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z hasłem 
Człowiek – najlepsza inwestycja! 

 
po prawej stronie notesu logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii 
Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego 

 



 
 
 
 

 Projekt „Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ z gminy Ornontowice” 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 
 
Wykonawca powinien zapewnić zdjęcie stanowiące tło notesu z własnego banku fotografii – 
1 szt 
 
3. teczki promocyjne  – 35 szt.  
Papierowe A4, druk full color, Gramatura 350g/m2 
Teczki z umieszczonymi informacjami: 
nazwa projektu: 

„Projekt Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ z 
gminy Ornontowice 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego” 
 
po lewej stronie teczki logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z hasłem 
Człowiek – najlepsza inwestycja! 

 
po prawej stronie teczki logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii 
Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Wykonawca powinien zapewnić zdjęcie stanowiące tło teczki z własnego banku 
fotografii – 1 szt. 

 
4. długopisy promocyjne – 35 szt.  
długopis plastikowy, biały z nadrukiem dwustronnym w kolorze czarnym – jedna strona 
nadruki logotypu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 
logotyp Unii Europejskiej  z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
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druga strona napis www.ornontowice.pl  
 
Termin i sposób składania ofert: 
Termin składania ofert: do 11 sierpnia 2011 r. Oferty moŜna składać osobiście w siedzibie 
Urzędu Gminy Ornontowice pok. 322, faxem 32 33 06 215 lub drogą elektroniczną 
projekt@ornontowice.pl 
 
Termin realizacji zamówienia: 
25 sierpnia 2011 r. 
 
Uwagi (dodatkowe oświadczenia lub dokumenty): 
Wyłączona moŜliwość składania ofert częściowych.  
 
Kryteria wyboru oferty: 
1) cena – 100 % 
 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Maria Szawara tel. 32 33 
06 264 e-mail: projekt@ornontowice.pl 
 

 


