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ZAMAWIAJCY: 

Gmina Leoncin 
ul. Partyzantów 3 
05-155 Leoncin 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Przedmiot zapytania: 
W zwi4zku z realizaciq projektu pn. ,,Leoncin- rzeka i las mo1iwoci. Opracowanie programu 
rewitalizacji Gminy Leoncin wraz z wykorzystaniem potenejahi spoleczno - gospodarezego terenów 
nadrzecznych oraz Puszczy Kampinoskiej" wspófflnansowanego ze grodk6w Unii Europejskiej, w 
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 
4. Zakres zaméwienia 
a) Wykonawca zobowizany jest do wykonania ushigi obejmujcej zaprojektowanie, budowç i 
prowadzenie strony internetowej projektu oraz dokumentacje fotograficznq projektu. 
b)Wykonawca zobowiqzany jest do aktualizacji serwisu internetowego na podstawie przeslanych 
przez osobç wyznaczon4 do kontaktów z Wykonawc. Wykonawca zobowizany jest równiez do 
przekazania osobie wyznaczonej do kontaktów parametrów dostepu do serwisu tj. nazwa 
uytkownika, haslo. 
Strona internetowa powinna zawieraá minimum: 

mozliwod tworzenia galerii, 

aktualnoci, 

• moliwoó pobrania dokumentów, 

Wykonawca zobowizany jest, aby strona internetowa obligatoryjnie zawierala nastepujce treci i 

logotypy graficzne: 
- logotypów zgodnych z Podrçcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spojnoci 
2014-2020 w zakresie informacji i promocji - link do strony 
https://www.funduszeeuropeiskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika  wnioskodawpy i beneficienta i 
nfo promo 140616.pdf 

- logotypow zgodnych z Kartq Wizualizacyjn4 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczn4 2014 - 
2020 - link do strony https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/mediaJ7584/karta  wzor_FEPT.pdf 

-logo zamawiajcego - Gminy Leoncin 

5. Termin realizacji zamówienia: 
Zaprojektowanie, budowa i oddanie przygotowanej strony do 30.06.20 16 r., prowadzenie strony oraz 
wsparcie techniczne przez okres od jej oddania do dnia 31.10.2016 r. 
6. Opis sposób przygotowania oferty: 
a. Ofertç nalezy przygotowaé zgodnie z wzorem stanowicym zalcznik nr 1 do ,,Zapytania 
ofertowego", 
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b. Wykonawca przedstawi ofertç zgodnie z wymogami okrelonymi w ,,Zapytaniu ofertowym". 
c. Oferta musi bye sporzdzona w formie pisemnej, w jçzyku poiskim, trwaI4 i czyteln4 technikq. 
d. Oferta powinna byC podpisana przez osobç tub osoby uprawnione do reprezentowania firmy na 
zewnatrz. 
7. Miejsce, terminy i sposób skiadania ofert: 
a. Ofertç nalezy zlozyC w siedzibie Zarnawiajqcego - Urz4d Gminy w Leoncinie, ul. Partyzant6w3, 
05-155 Leoncin, osobicie, pocA4 pod w/w adres tub pocA4 elektroniczn na adres: 
ug.leoncintlen.pl  
b. Termin z1oenia oferty: ofertç na1ey z1o46 do dnia 20.06.20 16 roku do godz. 15:00, 
c. W przypadku ofert skiadanych osobicie tub poczt4, ofertç naley zloyC w zamkniçtym i 
nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiajqcego z dopiskiem: 
Strona internetowa projektu pn. ,,Leoncin- rzeka i las moliwoci. Opracowanie programu 
rewitalizacji Gminy Leoncin wraz z wykorzystaniem potencjatu spoleczno - gospodarczego terenów 
nadrzecznych oraz Puszczy Kampinoskiej" 
d. Oferty zloone p0 terminie, niekompletne tub nie spe1niajce stawianych wymagañ, nie bçdq 
rozpatrywane 
8. Opis kryteriów wyboru oferty 
Kryterium, którym Zamawiajcy bçdzie kierowal sic przy wyborze oferty 

Cena - 100% 

Maksymalnie zdobyC mona 100 punktów. 
1. Cena ofertowa powinna obejmowaC kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia okrelonego w 
niniejszym zapytaniu ofertowym. 
2. Oferta musi zawieraC ostateczn4 cenç brutto/brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
w rozbiciu na cenç (brutto/ brutto) 
- za zaprojektowanie i budowç strony internetowej 
- miesiqcm4 cenç brutto/ brutto za prowadzenie i zarzdzanie stronq intemetow 
3. Ostateczna cena oferty winna byC zaokrglona do dwóch miej sc p0 przecinku. 
4. Rozliczenia pomiçdzy Zamawiajcym a Wykonaweq odbywaC sic bgdq w ziotych polskich, na 
podstawie wystawionej przez Wykonawcç faktury (tub rachunku) 
5. Integraln4 czçciq niniejszego ,,Zapytania ofertowego" stanowk nastçpujqce za1czniki: 
a. Zalqcznik nr 1 - Formularz ofertowy, 
6. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postçpowania bez podania 
przyczyny 
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piecztka oferenta 
data 

OFERTA 

Gmina Leoncin 
ul. Partyzantów 3 
05-155 Leoncin 

Odpowiadajc na zapytanie ofertowe dotyczqce uslugi obejmujcej zaprojektowanie, budowç i 
prowadzenie strony internetowej projektu pn: 

,,Leoncin- rzeka i las mozliwoci. Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Leoncin wraz z 
wykorzystaniem potencjalu spoleczno - gospodarczego terenów nadrzecznych oraz Puszczy 
Kampinoskiej" 
Skiadam / amy ofertç nastepujcej treci: 

1. Oferujç / emy wykonanie zamówienia za cenç brutto/brutto 
..................................................................................................................................zi. 

Slownie................................................................................................................................................. 

a) zaprojektowanie i budowç strony internetowej - cena brutto/brutto. .................................. zi 
b) prowadzenie i zarzdzanie stronq internetow4 - cena brutto/brutto miesiçcznie .....................zi 

2. Przyjmuje / emy do realizacji postawione przez Zamawiajcego w zapytaniu ofertowym 
warunki. 

3. Owiadczam, ze firma jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP.......................................................*  

Data i podpis osoby upowanionej/ oferenta 
* jeli dotyczy 
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