
 
 

Projekt współfinansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85%  ze środków 

Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. 

 

Kluczbork 21.07.2016r. 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

na opracowanie strony internetowej i jej obsługi, dla projektu  

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kluczborka. 

 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork. 

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest:  

• utworzenie strony internetowej poświęconej realizacji projektu „Aktualizacja 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kluczborka”, na której zamieszczane będą 

aktualności na temat przebiegu działań w ramach projektu oraz zdjęcia 

• stworzenie serwisu wraz z subdomeną rewitalizacja.kluczbork.eu wraz z hostingiem  

• obsługa strony www do zakończenia realizacji projektu tj. 31 grudnia2016r. 

3. Wymagany termin realizacji:  

• uruchomienie strony do 15.08.2016r.  

• obsługa strony do 31 grudnia 2016r. 

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100%.  

5. Oferty sporządzone na podstawie niniejszego zaproszenia należy przesłać elektronicznie 

na adres fundusze@kluczbork.pl lub na adres Urząd Miejski w Kluczborku, ul.Katowicka 

1, 46-200 Kluczbork, lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Kluczborku -  do 

dnia 29.07.2016 r. do godz. 12:00. 

6. Osobą upoważnioną do kontaktu jest:  

• Agnieszka Dąbrowska – Samodzielne Stanowisko ds. Funduszy Europejskich i 

Rewitalizacji 77/417-02-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Projekt współfinansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85%  ze środków 

Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

Załącznik do ogłoszenia: wzór oferty 

 

 

Oferta: 

1. Nazwa i adres oferenta.................................................... 

Oferuję wykonanie  przedmiotu usługi, opisanego   w specyfikacji w pkt 1, tj. 

• utworzenie strony internetowej poświęconej realizacji projektu „Aktualizacja 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kluczborka”, na której zamieszczane będą 

aktualności na temat przebiegu działań w ramach projektu oraz zdjęcia 

• stworzenie serwisu wraz z subdomeną rewitalizacja.kluczbork.eu wraz z hostingiem  

• obsługa strony www do zakończenia realizacji projektu tj. 31 grudnia2016r. 

 

za następującą kwotę: 

wynagrodzenie całkowite..................................................................zł 

 

 

 

Data:...................... 

 

 

Podpis:....................... 

 

 

 

 


