
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 
ul. Poznańska 20 

                          tel. +48 63 241 00 73 
  62-400 Słupca 

 www.unianadwarcianska.pl   biuro@unianadwarcianska.pl 
Działanie 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania (LGD), nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013, współfinansowane z krajowych środków publicznych  

oraz ze środków Unii Europejskiej tj: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 

 
 

                                                                                       
Stowarzyszenie ”Unia Nadwarciańska”  
ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca 
tel.  63 24 100 73, e-mail: biuro@unianadwarcianska.pl  

Słupca, dn. 08.09. 2014 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Zamawiający: 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca  

NIP: 667-173-53-35 

 
Zwracamy się z zapytaniem ofertowym  na: zamieszczenie artykuł prasowego w gazecie lokalnej 

zajmujący 1 stronę gazetową. 

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

 

1. Oznaczenie sprawy: ZO/2014/L/15 

Zamówienie obejmuje: zamieszczenie artykułu prasowego w gazecie lokalnej zajmującego 

powierzchnię 1 strony gazetowej. 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA: 

- zamieszczenie artykułu prasowego na 1 całej stronie gazety, 

- artykuł zawierał będzie zdjęcia w wydruku kolorowym oraz logotypy z informacją o finansowaniu 

artykułu, 

- zasięg dostępności gazety lokalnej obejmujący co najmniej Powiat Słupecki, 

- nakład gazety minimum 500 egzemplarzy. 

1. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 

do wykonania zamówienia. 

4. Płatność za wykonie usługi zostanie zrealizowana na podstawie faktury wystawionej przez 

Usługobiorcę po realizacji przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie 14 dni od daty wpływu 

rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego. 
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5. Oferty należy przesłać bądź dostarczyć osobiście na adres Stowarzyszenie „Unia 

Nadwarciańska”, ul Poznańska 20, 62-400 Słupca do dnia 15 września  2014 r. (decyduje data 

wpływu). 

6. Zawartość oferty: 

        6.1 wypełniony formularz ofertowy. 

 Termin realizacji:  21 październik  2014 r.  

7.Zamawiający dokona wyboru oferty według kryterium cenowego z najniższą zaproponowaną 

przez oferenta ceną. 

8. Do kontaktów z wykonawcami upoważniona jest – Anita Kubicka, tel. 500 274 618. 

9. Lista załączników: 

a. formularz ofertowy – Załącznik nr 1. 

                                 
                                                                                    /-/ Andrzej Kin 

Prezes Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 


