
 
 

 

        Goleniów, 18.10.2016 r.   

 

 

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży   

Gmin Powiatu Goleniowskiego 

Ul. Słowackiego 1 

72-100 Goleniów      …………………………………… 

        …………………………………… 

        …………………………………… 

         (dane oferenta) 

 

Zapytanie ofertowe 
 

 

Zwracamy się z prośbą przedstawienia oferty na  

 

Redagowanie gazety „Wieści z bezdroży” (tytuł roboczy) wydawanej przez Lokalną Grupę 

Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Objętość każdego 

numeru gazety wynosić będzie 16 stron. Wydanych będzie łącznie 5 numerów (3 numery w roku 

2017 i 2 numery w 2018). Celem wydawania gazety jest wypełnienie luki w sferze informacji na 

temat działalności LGD, bieżące informowanie o zasadach udzielania wsparcia i stanie realizacji 

LSR, informowanie o: planowanych spotkaniach, szkoleniach, warsztatach, naborach, 

konferencjach i działaniach edukacyjnych, publikowanie dobrych praktyk, kampania promująca: 

LGD i obszar LSR, wydarzenia i zasoby obszaru oraz działania podejmowane przez LGD. 

Gazeta będzie dotyczyć obszaru powiatu goleniowskiego (woj. zachodniopomorskie). 

Publikowane w gazecie lokalnej teksty powinny odzwierciedlać życie mieszkańców, 

popularyzować miejscową kulturę, historię i wielokulturowe bogactwo, zapewniać pluralizm 

poglądów całej społeczności lokalnej; 

 

Wymagania niezbędne: 

a. posiadanie obywatelstwa polskiego; 

b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

c. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym za przestępstwa przeciwko 

mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych 

oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne 

skarbowe; 

d. dobra opinia; 

f. znajomość przepisów prawa prasowego; 

g. doświadczenie w pracy dziennikarskiej, umiejętność poprawnego pisania i redagowania 

tekstów;  

h. znajomość procesu wydawniczego gazety; 

i. znajomość specyfiki gmin Goleniów, Nowogard, Maszewo, Osina, Przybiernów, 

Stepnica, problemów mieszkańców i kultury lokalnej; 

 

Wymagania dodatkowe: 

a. biegła znajomość obsługi komputera, 



 
b. umiejętność fotografowania, 

c. komunikatywność, samodzielność, inicjatywa, kreatywność. 

 

Zadania oferenta, którego oferta zostanie wybrana: 

a. Wykonywanie obowiązków redaktora naczelnego (zwanego dalej „redaktorem” w 

rozumieniu ustawy z dnia 26.01.1984r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) 

b. Organizacja i zarządzanie zespołem redakcyjnym  

c. Regularne kontakty z biurem LGD oraz wydziałami promocji urzędów gmin powiatu 

goleniowskiego 

d. Przygotowanie materiałów do publikacji (artykuły, reportaże, informacje, komunikaty, 

relacje, opracowanie graficzne itp.) oraz prowadzenie redakcji 

e. Redagowanie tekstów przygotowanych przez zespół redakcyjny i dobór/edycja fotografii 

f. Planowanie numeru, przedstawienie kompletu materiałów oraz nadzór nad korektą, składem i 

drukiem (po akceptacji Wydawcy) 

g. Organizacja i nadzór nad kolportażem  

h. Redagowanie informacji o ukazaniu się nowego numeru i jego treści, zachęcającego do 

lektury (strony internetowe, portale społecznościowe) 

i. Odpowiedzialność za sprawy redakcyjne i finansowe w granicach określonych we 

właściwych przepisach oraz za treść przygotowanych materiałów prasowych  

j. Dbałość o rozwój gazety 

 

Umowa o redagowanie gazety: 

a. Zostanie zawarta na okres od stycznia 2017 do września 2018 r. 

b. Wynagrodzenie zawierać będzie wszelkie koszty związane z przygotowaniem materiałów do 

druku i wydania Gazety (m.in. koszty dojazdu do miejsc zbierania materiałów prasowych 

oraz wynagrodzenie za prawa autorskie do opublikowanych tekstów i fotografii) 

c. Rozliczenie za wykonane obowiązki dokonywane będzie w terminie 21 dni od ukazania się 

Gazety 

d. Stowarzyszeniu przysługiwać będzie prawo dochodzenia odszkodowania od Redaktora w 

razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków umownych, w 

tym m.in. z powodu naruszenia ustawy – Prawo prasowe oraz ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych 

 

Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. 

 

Złożona oferta powinna zawierać: 

- nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta, 

- życiorys (CV) z uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia w pracy dziennikarskiej i 

publicystycznej; 

- dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu lub zaświadczenie); 

- proponowane wynagrodzenie brutto za wydanie numeru gazety o objętości 16 stron 

(wynagrodzenie obejmować będzie wszystkie obowiązki Redaktora) 

- termin ważności oferty 

- koncepcję redagowania czasopisma, z uwzględnieniem propozycji stałych rubryk, publikacji 

cyklicznych, proporcji między treściami informacyjnymi, publicystycznymi i in. oraz innych 

propozycji i uwag oferenta 
 

W przypadku złożenia oferty przez osobę prawną należy wskazać dane osoby fizycznej, która 

wykonywać będzie obowiązki Redaktora naczelnego Gazety, a także dokument stwierdzający 

status prawny tego podmiotu tj. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego. 



 
 

Termin składania ofert upływa w dniu: 4 listopada 2016 r. o godz. 15.00   

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

    

Oferta musi być opatrzona pieczątka firmową lub podpisem oferenta oraz zawierać datę 

sporządzenia  i termin ważności. 

 

Wskazane jest, aby oferta zawierała również dodatkowe informacje, np. warunki płatności i 

dostawy, możliwe do uzyskania upusty, warunki gwarancji, maksymalny czas realizacji, 

kosztorys ofertowy itd.  

 

Wykonawca może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej. Oferty składa się drogą 

elektroniczną na adres: biuro@szansebedrozy.pl lub listownie na adres: Stowarzyszenie 

Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów lub 

osobiście w biurze LGD Plac Bramy Wolińskiej 1, Goleniów. 

 

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z wymaganiami w zapytaniu ofertowym nastąpi w 

oparciu o następujące kryteria: 

 

1. …CENA…………………………………………………………100% ………… 

 

 

 

 
(Podpis / pieczątka wnioskodawcy) 

 

mailto:biuro@szansebedrozy.pl

