
 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018 

 

Dotyczy: usługi wykonania termosów z logotypami  

 

 

   Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto” 

   ul. Dzieci Wrzesińskich 9 

   62-300 Września   

Zamawiający:  

   Regon 300860118 

   NIP 7891706543 

   tel. 61 438 50 18 

   www.znamiwarto.pl 

 

 

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1.1.Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania termosów z logotypami dla Lokalnej 

Grupy Działania „Z Nami Warto”.  

 

Ilość: 50 lub 100 sztuk 

Materiał: stal nierdzewna, podwójne ścianki 

Pojemność: min. 500 ml 

Sposób znakowania: tampodruk, sitodruk, grawer laserowy, inny zaproponowany przez 

Oferenta 

Znakowanie: jeden kolor czarny (logotypy stanowi załącznik nr 1 do zapytania) - 

niezbędnym jest umieszczenie na gadżecie wszystkich logotypów wraz ze sloganem 

 

1.2.W ramach przedmiotowego zamówienia Oferent przedstawi łączną cenę brutto 

przedmiotu zamówienia, w podziale na 50 lub 100 sztuk.   

1.3.Niezbędnym jest podanie kosztów przesyłki lub innych dodatkowych kosztów 

związanych z realizacją zamówienia.  

1.4.Koniecznym jest podanie danych szczegółowych przedmiotu zamówienia  

m.in. pojemność, sposób znakowania, dostępne kolory.  

1.5.Wskazanym jest dołączenie zdjęcia oferowanego produktu.  

 

 

2. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 

2.1.Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany do dnia: 15.03.2018r. 

 
 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI: 

 

3.1.Zapłata należności zostanie przekazana na wskazane konto wybranego Wykonawcy  

po wykonaniu przedmiotu zamówienia, na podstawie wystawionej faktury/ rachunku.  

Termin płatności - 14 dni.  
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4. OPIS PRZEDMIOTU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 

4.1.Oferta powinna być czytelna i podpisana.  

4.2.Oferta musi zawierać: 

- pełną nazwę oferenta; 

- adres oferenta, numer telefonu; 

- dane szczegółowe przedmiotu zamówienia;  

- cenę oferty (brutto); 

- dodatkowe koszty związane z realizacją zamówienia; 

- zdjęcie lub obraz graficzny oferowanego produktu. 

Wskazanym jest, jeżeli jest to możliwe technicznie, aby na propozycji gadżetu  

były umieszczone wymagane logotypy.   

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT: 

 

Cena – 100% 

 

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

6.1.Ofertę należy dostarczyć do Biura zamawiającego – Lokalna Grupa Działania  

„Z Nami Warto”, ul. Dzieci Wrzesińskich 9, 62-300 Września – osobiście (lub przez osobę 

upoważnioną) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź za pomocą poczty 

elektronicznej na adres info@znamiwarto.pl. 

6.2.Tremin składania ofert od 05.01.2018r. do 19.01.2018r.  

W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną o terminowości decyduje data wpływu oferty  

do Biura LGD. 

6.3.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej 

www.znamiwarto.pl do 05.02.2018r. oraz skontaktuje się z Oferentem, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów.  

 

7. INFORMACJE DODATKOWE: 

 

7.1.Oferty, które wpłyną do Biura LGD „Z Nami Warto” niekompletne lub po terminie 

składania ofert, nie będą rozpatrywane.  

7.2.Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani nie zostaną zwrócone dokumenty ofertowe.  

7.3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania.  

7.4.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Dostawcy  

bez podawania przyczyny. 

7.5.Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Dostawców oferty  

nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.  

 

8. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI: 

Małgorzata Lisiecka, Anita Nowicka -  LGD „Z Nami Warto”, tel. 61 438 50 18, 

info@znamiwarto.pl  
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