Żnin, 29.07.2019r.
STOWARZYSZENIE LGD Pałuki – Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin
Zapytanie ofertowe
STOWARZYSZENIE LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do
składania ofert cenowych w zakresie:
Nazwa przedmiotu zamówienia:
Wykonanie elementów odblaskowych dla 70 uczestników Rajdu Nordic Walking w Janowcu
Wielkopolskim w dniu 07.09.2019r.
Szczegółowy opis:
Zamówienie będzie polegało na wykonaniu i dostarczeniu do siedziby LGD Pałuki – Wspólna
Sprawa elementów odblaskowych w formie:
1. Opaski zwijanej (odblaskowej) – 70 sztuk,
Parametry:
- materiał: PVC,
- szerokość: 2,9cm, długość: 34cm,
- kolor: żółty,
2. Smyczy z klipem i przywieszką do telefonu – 70 sztuk,
- materiał zawieszki: polyester,
- wymiary zawieszki: 2x55 cm,
- kolor: niebieski,
Na ww. elementach winne być umieszczone logotypy:
- opaska zwijana – logotypy: Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Starostwo
Powiatowe w Żninie oraz napis pomiędzy logotypami: Rajd Nordic Walking,
- smycz z klipem i przywieszką do telefonu – logotypy: Lokalna Grupa Działania Pałuki –
Wspólna Sprawa, Starostwo Powiatowe w Żninie. Wszystkie logotypy i napis w kolorze zgoda na realizację zamówienia odbędzie się po ostatecznej akceptacji projektu graficznego
przez Zamawiającego,
Informacje dodatkowe:
- termin realizacji –30.08.2019r. w godz. 08:00-16:00
- termin związania ofertą - 30.09.2018r.
- warunki płatności: na realizację zamówienia powinien być wystawiony rachunek lub faktura
VAT z terminem płatności 14 dni.
Kryteria oceny i wyboru ofert:
Cena – 100 % waga ceny

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w
terminie 7 dni od ukazania się zaproszenia do składania ofert cenowych na stronie www.lgdpaluki.pl do dnia 05.08.2019r.
2. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na
adres biura lub mailem na adres m.lewandowski@lgd-paluki.pl. O terminowości złożenia
oferty decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.
3. Pozostałe warunki udzielania zamówienia określa Regulamin udzielania zamówień o
wartości nieprzekraczającej 30.000 euro dostępny na stronie www.lgd-paluki.pl
4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:
Mateusz Lewandowski, specjalista ds. projektów, e-mail: m.lewandowski@lgd-paluki.pl
Informacje można uzyskać w dni robocze pn. do pt. w od godz. 8:00 – 16:00 pod numerem
telefonu 609 996 155.
5. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z realizacji zadania bądź wyboru oferty.
6. Ceny w ofercie mają być stałe i nie mogą ulec podwyżce ani obniżce przez cały okres
obowiązywania umowy.

…………………………………………………………………….
Akceptuję warunki zapytania ofertowego /Pieczęć i podpis/
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