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 Znak: ATUT/DNB4/318 /2013 

z dnia 14.05.2013r.  

 

O G Ł O S Z E N I E 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2 zaprasza do 

złożenia oferty w postępowaniu, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - nie 

stosuje się przepisów tej ustawy, na:  
 
Publikację prasową ogłoszeń w prasie o zasięgu lokalnym obejmującej zasięgiem 

powiaty: ostródzki, iławski, działdowski i nowomiejski dotyczące rekrutacji do projektu  

z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej tj. Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VI Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia  

pt. „Drogowskaz na biznes 4”, w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy  

w Olsztynie nr UDA-POKL.06.02.00-28-013/12-00 w dniu 15.03.2013r. w Olsztynie. 

 

1. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 

1) Publikację ogłoszeń o treści określonej przez Zamawiającego, w dwóch turach:  

a) I tura – emisja 4 ogłoszeń po jednym ogłoszeniu w każdym z w/w powiatów 

(równolegle) – do końca maja 2013r.; 

b) II tura - emisja 4 ogłoszeń po jednym ogłoszeniu w każdym z w/w powiatów 

(równolegle) – do końca stycznia 2014r; 

      dokładne daty emisji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, po podpisaniu umowy. 

2) Wielkość ogłoszenia: wysokość ok. 149 mm; szerokość ok. 128 mm. 

3) Ogłoszenia kolorowe, opracowanie graficzne pozostaje po stronie Wykonawcy. 

4) Nakład wydawanego dziennika / czasopisma, w którym publikowane będą ogłoszenia 

musi wynosić minimum 1.000 egz. tygodniowo. 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 20.05.2013 do godz. 15.00, na adres: Fundacja Rozwoju 

Przedsiębiorczości „ATUT” w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, pok. 202 

 

 Oferta musi zawierać: 

1) wypełniony i podpisany przez uprawnioną osobę formularz ofertowy; 
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2) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie organu rejestracyjnego 
potwierdzające, że wydawany dziennik / czasopismo  jest  zarejestrowany (-e) 
zgodnie  z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe   (Dz.U. Z 1984r. 
Nr 5, poz. 24 z późn. zm.).                                                                                                           

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Barbara Błażewicz, 

tel. 89 646 79 57. 

 

Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści 

niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja 

treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego  

przekazanie Wykonawcom.  

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez 

dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 

 
 

 

 

 

 

 

Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: 

1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego); 

2) projekt umowy  (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) 

 

 


