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Bezpieczna przystań 
 
Projekt „Jestem w Polsce. Program integracji cudzoziemców spoza UE w województwie 
łódzkim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
 

I. Zapraszamy do złożenia oferty na  Projekt, druk i dystrybucje plakatów i ulotek 
informacyjnych , Nr 3 z dnia 25.10.2019r., w ramach projektu pt. „„Jestem w Polsce. 
Program integracji cudzoziemców spoza UE w województwie łódzkim”, finansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I 
INTEGRACJI 
 
II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO 
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS 
Adres: Legionów 19 lok 18; 91-069 
E-mail: ethnos.lodz @gmail.com, tel.:+48 512055481 

 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, druk i dystrybucja plakatów i 
ulotek informacyjnych do projektu   nr  31/12-2019/OG-FAMI  „Jestem w Polsce. 
Program integracji cudzoziemców spoza UE w województwie łódzkim” 
współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 
  
W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy treść umieszczoną na 
materiałach promocyjnych. Projekt poszczególnych materiałów informacyjnych wymaga 
akceptacji Zamawiającego. Projekt materiałów informacyjnych będzie stanowił własność 
Zamawiającego i zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji otwartej do edytowania. 
Materiały promocyjne muszą być oznakowane zgodnie w wytycznymi „Podręcznika dla 
Beneficjenta projektu finansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji” 
(Warszawa 2019). 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. Oferta 
powinna zawierać wszelkie koszty (w tym koszty dostawy do Zamawiającego/dystrybucji). 
Informacje o formalnościach: 
1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wynikach postępowania, w 
tym poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej. 
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o 
wyborze Wykonawcy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania 
ofertowego bez podania przyczyn.   
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4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
a) Opracowanie projektu graficznego na: 
- ulotkę informacyjną w 3 językach ( składana, format A5) 
- plakat informacyjny w formacie A3   
  
b) Wydruk ulotki składanej; 
- 5000 sztuk, 
- rozmiar 2DL do DL wymiary 198x210 mm do 99x210 mm, 
- kolor obustronny pełno kolorowy, 
 
c) Wydruk plakatu: 
- 120 sztuk, format A3, wymiary 297x420 mm, 
- kolor jednostronny pełno kolorowy. 
 
 

  
IV.  KRYTERIA OCENY OFERT    

 
1. cena  - waga 50 % 
punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/metodą: 
1) oferta z najniższą ceną – 10 pkt 
2) oferta z ceną zawartą w przedziale pomiędzy najniższą a najwyższa ceną – 5 pkt.  
3) oferta z najwyższą ceną  -0 pkt.  
2.  termin realizacji – waga  25% 
1) do 14 dni od podpisania umowy - 10 pkt 
2)  do 20 dni od podpisania umowy – 5 pkt   
3) powyżej 20 dni od podpisania umowy –   0 pkt 
3. jakość projektów – waga 25 % 
Aby otrzymać punkty w ramach kryterium jakość projektu oferent zobowiązany jest 
przygotować i przesłać wraz z pełną dokumentacją przykładowy zestaw projektów. 
Materiały poglądowe, logo oraz treści, które powinny uzyskać oprawę graficzną znajdują 
się w załącznikach  nr 2, nr 3, nr 4.  Obowiązkowe są  wytyczne do oznaczenia projektów 
zgodnie z wytycznymi zał. 4 „Podręcznika dla Beneficjenta projektu finansowanego w 
ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji” (Warszawa 2019)., w szczególności 
dotyczącymi: logotypów, obowiązujących haseł, nazwy i numeru projektu.   
Zestaw przesłanych propozycji powinien być kompletny, innowacyjny, estetyczny, 
czytelny, schludny, dostosowany do kolorystyki identyfikacji wizualnej. Przygotowany z 
zastosowaniem logicznego podziału przestrzeni obszaru roboczego. Przesłane 
propozycje powinny zawierać rzeczowe i istotne informacje. Zawarte treści powinny 
być charakterystyczne i odpowiednie do rodzaju materiałów i zagadnienia. 
Zestaw projektów graficznych zostanie oceniony przez 3 - osobową komisję składającą 
się z przedstawicieli Zamawiającego. Za jakość maksymalnie można otrzymać 25 punktów. 
Komisja oceniająca stworzy ranking. Każdy z członków Komisji może przyznać badanej 
ofercie 0; 5; 10   punktów. Końcowa ocena przyznana oferentowi za to kryterium będzie 
średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez wszystkie 3 oceniające osoby. 
Warunki Oceny : 
1) projekt bardzo dobry - kompletny, innowacyjny, estetyczny, czytelny, schludny, 
dostosowany do kolorystyki identyfikacji wizualnej. Przygotowany z zastosowaniem 
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logicznego podziału przestrzeni obszaru roboczego. Oferta spełnia w najwyższym stopniu 
oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium i w tym zakresie jest najbardziej adekwatna 
do wyrażonych wymagań – 10 pkt. 
2) projekt dostateczny – w części odpowiadający wymaganiom określonym przez 
zamawiającego w ocenianym kryterium, mało czytelny, kolorystyka niespójna z 
poszczególnymi materiałami, nie łączy się w jedną całość – 5 pkt 
3) Projekt niedostateczny - projekt niekompletny nie zawiera wszystkich elementów, nie 
spełnia oczekiwań zamawiającego w ocenianym kryterium – 0 pkt 
  
 
V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT (w tym wykaz wymaganych oświadczeń 
i dokumentów) 
1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 1 ) w formie 
pisemnej; 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim; 
3. Oferta musi być czytelna; 
4. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
w stosunku do Zamawiającego. 
5. Wnioskodawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonywania zadania. 
Oferty należy składać w języku polskim. 
6. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy można składać poprzez: 

a) Poczta tradycyjna: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ethnos, ul. Legionów 19 
lok. 18; 91-069 Łódź 
b) Osobiście: Biuro  adres j.w. 
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: ethnos.lodz@gmail.com ( podpisane 
skany) 

Oferty można składać do 07.11.2019 r. do godz. 12:00.  
7. Zamawiający odrzuci ofertę: 

1) złożoną po terminie*; 
2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych*; 
3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego*; 
4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi*; 
5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację 
zamówienia*; 
  

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU 
OFERTY 
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 
na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie VI.   

IX. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU 
Dodatkowych informacji udziela Maria Nowacka 
tel. +48 512055481 
e-mail: nowacka.maria@yahoo.pl 

 
X. DODATKOWE INFORMACJE 

mailto:ethnos.lodz@gmail.com
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 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a 
także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy: 

1) nie zostanie złożona żadna oferta; 
2) zostanie złożona tylko jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w 
przypadku jeśli wysłano zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców i nie 
opublikowano ogłoszenia o zamówieniu; 
3) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia 
uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy. 
  

2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Społeczno-
Kulturalnego ETHNOS do zawarcia umowy.  
3. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, zwane dalej  „RODO”), informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne ETHNOS z siedzibą: 91-069 Łódź, ul. Legionów 19 lok. 18 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
ETHNOS jest  Pani Maria Nowacka, kontakt: ethnos.lodz@gmail.com, tel. +48 
512055481 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane 
identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie 
………………….; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO: 
- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 
RODO  
- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO  
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

mailto:ethnos.lodz@gmail.com
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uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 
      9. nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
Załączniki zapytania ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu. 

1. Załącznik 1  Formularz Oferty 

25.10.2019 
.............................................                                                        Maria Nowacka                        
                (data)                                                         (podpis osoby prowadzącej procedurę, 

 działającej w imieniu zamawiającego) 
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Załącznik nr 1 
 
 
 
 

Formularz ofertowy Wykonawcy 
 
 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa : 

……………………………………………………………………..………………….…. 
Adres  
……………………………………………………………………..………………………  
Adres poczty elektronicznej: 

……………………………………..…………………………….… 
Numer Telefonu:…………………………………………………...… 

………………...……. 
Numer NIP (jeżeli dotyczy) : 

……………………………………..…………………….………… 
Numer Regon (jeżeli dotyczy): 

…………………………………..……………………………….. 
Dane Zamawiającego:  

       Nazwa : Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS 
……………………………………………………………………..………………….…. 

      Adres Ul. Legionów 19 lok 18; 91-069 Łódź 
Adres poczty elektronicznej: 

ethnos.lodz@gmail.com……………………………………..…………………………….… 
Numer Telefonu: +48 512055481 
Numer NIP  7251986261 
Numer Regon  100591038 



Projekt nr  31/12-2019/OG-FAMI  „Jestem w Polsce. Program integracji cudzoziemców spoza UE w 
województwie łódzkim” współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 

 

KRS 0000313932 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
1. Oświadczam, że wyrażam wolę wykonania usługi polegającej na  projekcie, druku i 
dystrybucji  plakatów i ulotek informacyjnych , Nr 3 z dnia 25.10.2019r., w ramach projektu 
pt. „Jestem w Polsce. Program integracji cudzoziemców spoza UE w województwie 
łódzkim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, 
MIGRACJI I INTEGRACJI 
Na kwotę:  
1) Ulotka informacyjna 
.................................................... zł netto  za sztukę 
  
   
.................................................... zł brutto    za sztukę 
 
……………………………………w tym VAT 
  
(słownie złotych:............................................................................................................  brutto). 
 
2) Plakat informacyjny 
.................................................... zł netto  za sztukę 
  
   
.................................................... zł brutto    za sztukę 
 
…………………………………….. w tym VAT 
  
(słownie złotych:............................................................................................................  brutto). 
 
2. Pracę jestem gotów/gotowa wykonywać począwszy od …………….. do …………………. 
3.  Projekty graficzne ulotki i plakatu przekazuję w załączeniu …………… oraz w wersji 
elektronicznej edytowalnej …………………………… 
  
4. Akceptuję warunki wykonania zamówienia wynikające z zaproszenia do składania ofert. 
W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w formie pisemnej 
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
 
5. Do oferty załączam: 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 
Dane kontaktowe wykonawcy:  
1. Adres            - ………………………………… 
2. Faks              - ………………………………….  
3. E-mail           - ………………………………….  
4. NIP                - ………………………………….  
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............................................               ....................................................................... 

      (data)                         (podpis  Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
  
 
 
Podpisując niniejszą ofertą oświadczam jednocześnie: 
1. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z 
wymaganiami ustawowymi. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
3. Posiadamy uprawnienia do wykonywania czynności objętych niniejszym zapytaniem 
oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w niniejszym 
zapytaniu ofertowym. 
4. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi 
w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne 
do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę do niego uwag. 
5. Oświadczam, że zobowiązuje się, w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia 
umowy z Zamawiającym w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
6. Oświadczam, że cena oferty uwzględnia zakres usługi zgodny z warunkami podanymi 
w formularzu zapytania ofertowego i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym 
wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z 
niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego 
zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru). 
 
 
 
 
 
………………………………………………………… 
        Data i podpis osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 2 
 
                       Treść ulotki w językach: polskim, angielskim, rosyjskim 
 
 
 
Język polski: 
 
  

Jesteś cudzoziemcem? Potrzebujesz pomocy?  

Weź udział w bezpłatnym projekcie „Jestem w Polsce. Program integracji cudzoziemców spoza UE w 
województwie łódzkim”.  

Oferujemy:  

• Pomoc asystentów cudzoziemca 
• Pomoc materialną dla potrzebujących 
• Zajęcia z języka polskiego 
• Konsultacje prawne  
• Pomoc edukacyjną dla dzieci   
• Poradnictwo psychologiczne  
• Warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej 
• Zajęcia sportowe 
• Inne formy wsparcia 

 

Sprawdź czy kwalifikujesz się do udziału w projekcie!  

Zadzwoń do nas na: 

                                                                         Łódź – nr. Tel. ………………….. 

Pabianice –nr. Tel. ……………… 

                                                                          Zgierz – nr. Tel.  ………………….. 

                                                                         Radomsko – nr. Tel. ……………………. 

                                                                        lub odwiedź nas w punktach konsultacyjno-informacyjnych: 
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Łódź --------------------------------                         dyżury: ……………………………………………………………….. 

Pabianice  ------------------------------------        dyżury: ………………………………………………………………… 

Radomsko --------------------------------------     dyżury: …………………………………………………………………… 

Zgierz -------------------------------------------       dyżury:  

 
 
 
 
Język angielski: 
 
 
 

Are you a foreign national? Are you in need of help?  

Take part, free of charge, in the “I’m in Poland. Program for the integration of non-EU foreigners in Łódź 
Province” project.  

We offer:  

• Support of a foreigner’s assistant 
• Material support for the needful 
• Polish language courses 
• Legal counselling  
• Educational support for children   
• Psychological counselling  
• Vocational and social activation workshops 
• Sporting activities 
• Other forms of support 

 

See if you qualify for participation in the project!  

Call us at: 

                                                                           Łódź – tel. ………………………… 

Pabianice – tel. …………………. 

                                                                          Zgierz – tel.  ………………………. 

                                                                         Radomsko – tel. ………………… 

                                                                        Or visit our consultative and informative points: 

 

 

Łódź ----------------------------------------               Open: ……………………………………………………………….. 

Pabianice ---------------------------------               Open: ………………………………………………………………… 

Radomsko --------------------------------               Open: …………………………………………………………………… 

Zgierz --------------------------------------               Open: …………………………………………………………………… 
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Język rosyjski: 
 
 
 

Вы иностранец? Нуждаетесь в помощи?  

Прими бесплатно участие в проекте «Я в Польше. Программа интеграции иностранцев из стран не 
являющих членами ЕС в Лодзинском воеводстве».  

Мы предлагаем:  

• Поддержку помощника иностранца 
• Материальное обеспечение для нуждающихся 
• Курсы польского языка 
• Юридические консультации  
• Поддержку для школьников   
• Психологические консультации  
• Семинары профессиональной и общественной активизации 
• Спортивные занятия 
• Другие формы поддержки 

 

Проверьте, имеете ли вы право на участие в программе!  

Позвоните нам: 

                                                                         Лодз - тел.: ………………….. 

Пабьянице – тел.: ……………… 

                                                                         Радомско - тел.:  ………………….. 

                                                                         Згеж - тел.: ……………………. 

                                                                        или посети наши консультационно-информационные точки: 

 

 

Лодз --------------------------------                         дежурства: ……………………………………………………………….. 

Пабьянице ------------------------                        дежурства: ………………………………………………………………… 

Радомско -------------------------                         дежурства: …………………………………………………………………… 

Згеж --------------------------------                         дежурства: …………………………………………………………………… 
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                                       thnos  
                                                                                        Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS 

Bezpieczna przystań 
 
Projekt „Jestem w Polsce. Program integracji cudzoziemców spoza UE w województwie 
łódzkim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 

 
 
 
 
Załacznik nr 3  
 
Treść plakatu w językach: polskim, rosyjskim, angielskim 
 
 
 
Język polski: 

Jesteś cudzoziemcem? Potrzebujesz pomocy?  

Weź udział w bezpłatnym projekcie „Jestem w Polsce. Program integracji cudzoziemców spoza UE w 
województwie łódzkim”.  

Oferujemy:  

• Pomoc asystenta cudzoziemca 
• Pomoc materialną 
• Zajęcia z języka polskiego 
• Konsultacje prawne  
• Pomoc w opiece nad dziećmi  
• Poradnictwo psychologiczne  
• Warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej 
• Inne formy wsparcia 

 

Sprawdź czy kwalifikujesz się do udziału w projekcie!  

Zadzwoń do nas: ……………………………………………………………………….. 

Przyjdź ……………………………………………………………………………………….. 

 

Język angielski: 
 
 

Are you a foreign national? Are you in need of help?  

Take part, free of charge, in the “I’m in Poland. Program for the integration of non-EU foreigners in Łódź 
Province” project.  
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We offer:  

• Support of a foreigner’s assistant 
• Material support 
• Polish language courses 
• Legal counselling  
• Child care support  
• Psychological counselling  
• Vocational and social activation workshops 
• Other forms of support 

 

See if you qualify for participation in the project!  

Call us at: ……………………………………………………………………….. 

Visit us at: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Język rosyjski: 
 
 
 

Вы иностранец? Нуждаетесь в помощи?  

Прими бесплатно участие в проекте «Я в Польше. Программа интеграции иностранцев из стран не 
являющих членами ЕС в Лодзинском воеводстве».  

Мы предлагаем:  

• Поддержку помощника иностранца 
• Материальное обеспечение 
• Курсы польского языка 
• Юридические консультации  
• Поддержка в уходе за детьми  
• Психологические консультации  
• Семинары профессиональной и общественной активизации 
• Другие формы поддержки 

 

Проверьте, имеете ли вы право на участие в программе!  

Позвоните нам: ……………………………………………………………………….. 

Придите к нам: ……………………………………………………………………………………….. 
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                                       thnos  
                                                                                        Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS 

Bezpieczna przystań 
 
Projekt „Jestem w Polsce. Program integracji cudzoziemców spoza UE w województwie 
łódzkim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 

 
 
 
 
 
Załącznik nr 4  
 
Wymagania promocyjne – link do Podręcznika Beneficjenta 
 
 
 
Podręcznik dla Beneficjenta 
 
Aktualny Podręcznik dla Beneficjenta FAMI obowiązujący od 16.09.2019 
 
http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fami/podrecznik-dla-beneficjenta/ 
 
 
 
 
 
 
 
 


