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Zapytanie Ofertowe   

na inwentaryzację i przygotowanie dokumentacji zdjęciowej kapliczek  

i  przydrożnych krzyży Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły  

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły z siedzibą w Połańcu zaprasza do 

złożenia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

 

I. PRZEDMIOT I ZAKRES  ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie pełnej inwentaryzacji kapliczek  

i przydrożnych krzyży stanowiących elementy krajobrazu kulturowego na terenie Lokalnej 

Grupy Działania – Dorzecze Wisły tj. gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany. 

Dokumentacja z inwentaryzacji w postaci zdjęć, map i opisów posłuży do stworzenia 

publikacji. Kapliczki i przydrożne krzyże są świadectwem wiary i kultury religijnej, 

przyczyniając się do zachowania tożsamości kulturalnej i religijnej danego regionu. 

Działania w ramach projektu przyczynią się do zainteresowania i zwrócenia uwagi na ważny 

element kultu religijnego i historycznego jakim są kapliczki i krzyże wpisane na trwale w 

krajobraz polskiej wsi, a często niedostrzegane przez najbliższe otoczenie. 

W ramach usługi należy: 

1. Ustalić lokalizację kapliczek i krzyży przydrożnych, sfotografować 

i sporządzić wykazu obiektów z krótkim opisem, naniesienie punktów położenia na 

mapę. 

2. Przygotować dokumentację w formie graficznej do wydruku publikacji. 
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II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający wymaga aby zadanie zostało wykonane do maj - wrzesień 2017 r. 

 

III. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY: 

- Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania 

ofert.  

 

IV. KRYTERIA KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY: 

CENA BRUTTO – 100% 

Zostanie wybrana oferta z najniższą ceną brutto  

 

V.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO: 

Katarzyna Chrzanowska – k.chrzanowska@dorzeczewisly.pl 15 8650 216. 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę należy przesłać emailem: biuro@dorzeczewisly.pl lub faksem na numer: 15 8650 216 

do dnia 21.11.2016 r. do godziny 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, 

liczy się data i godzina wpływu do biura. 

 

VII. ZAŁĄCZNIKI: 

formularz ofertowy 

 

VIII.  UWAGI 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania bez konieczności podania  

przyczyny unieważnienia. 

 

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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