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Zapytanie ofertowe

pn. ,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z

wykorzystaniem metod e-learningowych" - ogioszenie w prasie lokalnej"

Dzialaja^c na podstawie art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamowien

publicznych DZ.U. z 2013 poz.907 z pozn.zm. oraz na podstawie § 6 Regulaminu udzielania

zamowien publicznych w Starostwie Powiatowym w Staszowie.

Zwracam si? z prosba^ o przedstawienie swojej oferty na ponizej opisany przedmiot

zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest:

Zamieszczenie ogloszen prasowych w prasie lokalnej informuja^cego o realizacji przez Powiat

staszowski projektu pn. ,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie

Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych", wspolfmansowanego ze

srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka.

Wymagania:

• Ogioszenie musi bye zgodne z wytycznymi zawartymi w „ Przewodniku w zakresie

promocji projektow fmansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentow i instytucji zaangazowanych we wdrazanie

Programu" (dostej>ny na stronie http://www.poig.gov.pl / w zakladce ,,zasady

promocji").

• Zasi^g dystrybucji gazety - musi obejmowac, co najmniej teren powiatu

staszowskiego.

• Gazeta musi bye dystrybuowana w detalicznych punktach sprzedazy na terenie

powiatu staszowskiego

• Rodzaj gazety - tygodnik

• Miejsce w gazecie - strony ogloszeniowe
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• Wymiary ogloszen prasowych - co najmniej 160 x 160 mm

• Ogtoszenia pelnokolorowe

• Ilosc publikacji - 2 szt.

• Termin publikacji - ogloszenia ukazq. sie^ najpozniej w terminach do 30 lipca 2014 r.

oraz do 30 wrzesnia 2014 r.

Kryterium oceny ofert - cena (brutto) 100%

Termin skladania ofert - do 15 07.2014 r., godz.12.00

Forma platnosci - przelew na konto bankowe w terminie do 30 dni od dnia wystawienia

faktury VAT. Wystawienie faktury VAT nastapi po wykonaniu zamowienia.

Szczegoty kolorystyki, tresci oraz ukladu tekstu ogloszen zostanq. ustalone pomi^dzy

zamawiajajcym a Wykonawca^. Projekt ogloszenia wymaga akceptacji ze strony

Zamawiaja^cego.

Podpisany ,,Formularz oferty" stanowia^cy zalajcznik nr 1 do zapytania ,,Przeciwdzialanie

wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-

learningowych" - ogloszenie w prasie lokalnej"

Pros/4* skladac osobiscie, listownie, faxem lub mailem na adres:

Powiat staszowski - Starostwo Powiatowe w Staszowie

ul. Jozefa Pilsudskiego 7

28-200 Staszow

e - mail: majczakp@staszowski.eu

Osoba do kontaktu:

Paulina Majczak - Tarka

e - mail: majczakp@staszowski.eu

tel. (15) 864-27-65 wew. 60.

POWIAT STASZOWSKI Tel: 15 864 27 65
ul. Jozefa Piisudskiego 7 Fax: 15 864 22 11
28 - 200 Staszow E-mail: powiat@staszowski.eu
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Ponizej wstgpnv projekt ogloszenia:

Logo POIG
Narodowa Strategia Spojnosci

Logo Powiatu Staszowskiego Logo Unii Europejskiej
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZOWJU
REGIONALNEGO

Powiat Staszowski informuje, ze od dnia 01.06.2014 do 31.12.2014 r. realizuje projekt
pn.,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z

wykorzystaniem metod e-learningowych"
Projektem obj^ci beda^ uczniowie poczajkowych klas szkol ponadgimnazjalnych, ktorzy ze wzgl^du

na niskie dochody nie sâ  w stanie zapewnic sobie sprzetu i ushig niezbe_dnych do korzystania z

zasobow Internetu we wlasnym zakresie oraz osoby niepelnosprawne - mieszkancy Powiatu

Staszowskiego.

W efekcie realizacji projektu, 40 gospodarstw domowych zostanie wyposazonych w sprz^t

komputerowy z oprogramowaniem biurowym i zyska dost^p do Internetu przez okres realizacji

projektu (do konca 2015 r.) oraz dla zapewnienia trwalosci efektow projektu, 5 lat po jego

zakonczeniu. Ponadto w 5 jednostkach podlegfych zostana^ utworzone pracownie e-learningowe,

dostejme dla wszystkich mieszkancow powiatu Staszowskiego.

Grupf docelowq stanowiaj

- uczniowie poczajtkowych klas szkol ponadgimnazjalnych, ktorych gospodarstwa domowe spemiaja^

kryterium dochodowe uprawniaja^ce do otrzymywania pomocy w ramach systemu swiadczeh

rodzinnych, pomocy spolecznej, uczniowie kontynuuja^cy nauk^ w szkolach srednich- spelniaja^cy

kryterium dochodowe (w przypadku niewyczerpania miejsc w liscie podstawowej).

- osoby niepelnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepelnosprawnosci.

Realizacja projektu przyczyni si? do upowszechnienia doste_pu do szerokopasmowego Internetu

dla osob zagrozonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zapewnienie trwalego doste_pu do Internetu

i wyposazenie w sprz^t komputerowy. Osoby bioraj:e udzial w projekcie nab^dq. umiej^tnosc

korzystania z technologii informacyjnych (rowniez e-learningowych) poprzez przeszkolenie w

zakresie podstaw obshigi komputera i korzystania z Internetu.

Calkowity koszt realizacji projektu wynosi 866 430,00 zl.

Dofmansowanie ze srodkow publicznych w ramach dzialania 8.3 PO IG

na realizacj? projektu 866 430 zl.

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZ4 PRZYSZLOSC

Biuro Projektu
Starsotwo Powiatowe w Staszowie
ul. Jozefa Pilsudskiego 7
28-200 Staszow
Tel: 15-864-27065 wew.60

PROJEKT WSPOLFINANSOWANY PRZEZ

EUROPEJSK^ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

ROZOWJU REGIONALNEGO

ZAL^CZNIKI: Formularz oferty.
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Zal. Nr 1 -Formularz oferty

Nazwa i adres firmy (wykonawcy)

Powiat Staszowski

28-200 Staszow

ul. Jozefa Pitsudskiego 7

NIP:866-17-09-857

OFERTA

Odpowiadaja^c na Zapytanie ofertowe pn. ,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu

w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych" - ogloszenia w

prasie lokalnej"

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia na cenc:

-brutto zl

(slownie zlotych )

Wtym %podatekVAT: zl

-cena netto zl

Ogloszenie ukaze si? w (podac tytul tygodnika)

W dniach (poda^c dat?)

Jednoczesnie oswiadczamy, ze w przypadku wyboru niniejszej oferty zamowienie

b^dzie realizowane zgodnie z wymaganiami postawionymi w zapytaniu ofertowym pn.

,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem

metod e-learningowych" - ogloszenie w prasie lokalnej".

(piecz^c i podpis osoby upowaznionej)
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