
 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT 
„Promocja i informacja” 

 

Krasne,  03 sierpnia 2015r. 

Zamawiający: Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza 

Tytuł Projektu: 

Promocja i rozbudowa produktu turystycznego „Panorama 
Północnego Mazowsza” poprzez uruchomienie odcinka szlaku 
kolejki wąskotorowej, remont zabytkowego dworku i budowę 
ekspozycji frontu wschodniego I Wojny Światowej w Chojnowie 

Przedmiot 
zamówienia: 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz 
Zamawiającego: 
1)Przygotowanie oraz promocja pikniku historycznego 
zorganizowanego w miejscowości Górki, dnia 27 września 2015r. 
W ramach zadania zleca się organizację rekonstrukcji bitwy 
historycznej z udziałem rekonstruktorów oraz ludności cywilnej – 
minimum 50 osób,  przygotowanie terenu pod piknik, budowę 
dioram – minimum 3 atrapy staropolskich chat, studni z 
żurawiem, wiejskiego podwórka oraz 4 okopy, pokaz 
pirotechniczny podczas rekonstrukcji, wynajem broni z amunicją 
dla 40 rekonstruktorów. Wykonawca zapewnia nagłośnienie 
terenu imprezy. 
2)Promocja projektu nastąpi poprzez: wykonanie tablicy 
informacyjnej, zakup 3 banerów, ulotek – 1000 sztuk (do rozdania 
podczas pikniku), zaproszeń (70 sztuk) i plakatów informacyjnych 
(50 sztuk). Plakaty należy rozkolportować na ternie powiatu 
przasnyskiego i powiatów sąsiadujących. Wszelkie materiały 
promocyjne przed wydrukiem będą konsultowane i weryfikowane 
z Zamawiającym.  
3)Uprzątnięcie terenu po pikniku historycznym leży po stronie 
wykonawcy. 
4) Wykonanie strony internetowej. 

Kryterium oceny: 100% najniższa cena 

Miejsce 
składania ofert: 

ul. 3 maja  16, 06-300 Przasnysz,  
mail: lotpm@gmail.com 

Forma złożenia 
ofert: 

Pisemna zgodnie z wzorem oferty stanowiącej załącznik. 
Dopuszcza się oferty złożone drogą mailową. 



 

Termin złożenia 
ofert: 

Do 17 sierpnia 2015r. w siedzibie zamawiającego lub na 
wskazany adres e-mail. 

/-/ Sławomir Wietecha 

Przewodniczący Zarządu LOT PM 

( podpis Zamawiającego) 

 
  



 
 

Odpowiedź na 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT 

„Promocja i informacja” 
 

Krasne,  03 sierpnia 2015r. 

Zamawiający: Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza 

Tytuł Projektu: 
Promocja i rozbudowa produktu turystycznego „Panorama Północnego Mazowsza” 
poprzez uruchomienie odcinka szlaku kolejki wąskotorowej, remont zabytkowego 
dworku i budowę ekspozycji frontu wschodniego I Wojny Światowej w Chojnowie 

Przedmiot zamówienia: 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego: 
1)Przygotowanie oraz promocja pikniku historycznego zorganizowanego w 
miejscowości Górki, dnia 27 września 2015r. W ramach zadania zleca się organizację 
rekonstrukcji bitwy historycznej z udziałem rekonstruktorów oraz ludności cywilnej – 
minimum 50 osób,  przygotowanie terenu pod piknik, budowę dioram – minimum 3 
atrapy staropolskich chat, studni z żurawiem, wiejskiego podwórka oraz 4 okopy, pokaz 
pirotechniczny podczas rekonstrukcji, wynajem broni z amunicją dla 40 
rekonstruktorów. Wykonawca zapewnia nagłośnienie terenu imprezy. 
2)Promocja projektu nastąpi poprzez: wykonanie tablicy informacyjnej, zakup 3 
banerów, ulotek – 1000 sztuk (do rozdania podczas pikniku), zaproszeń (70 sztuk) i 
plakatów informacyjnych (50 sztuk). Plakaty należy rozkolportować na ternie powiatu 
przasnyskiego i powiatów sąsiadujących. Wszelkie materiały promocyjne przed 
wydrukiem będą konsultowane i weryfikowane z Zamawiającym.  
3)Uprzątnięcie terenu po pikniku historycznym leży po stronie wykonawcy. 
4) Wykonanie strony internetowej. 

Kryterium oceny: 100% najniższa cena 

Miejsce składania 
ofert: 

ul. 3 maja  16, 06-300 Przasnysz,  
mail: lotpm@gmail.com 

Forma złożenia ofert: 
Pisemna zgodnie z wzorem oferty stanowiącej załącznik. Dopuszcza się oferty złożone 
drogą mailową. 

Termin złożenia ofert: Do 17 sierpnia 2015r. w siedzibie zamawiającego lub na wskazany adres e-mail. 

Nazwa firmy: 
 
…………………………………………. 
Adres 
 
…………………………………………  
 
………………………………………… 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą kwotę brutto: 

 
…………………………………………………………………. zł 

 
 
 

 
……………………………………… 

      Podpis, data i pieczątka firmowa 
 
 

 
 

 


