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ul. Sienkiewicza 2 

64-800 Chodzież 
 

Chodzież, 30.06.2017 r. 

 

W związku z realizacją przez LGD „Dolina Noteci” projektu współpracy Centrum Edukacji Lokalnej 

Przedsiębiorczości, zostanie zakupiona niżej opisana usługa. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup gadżetów reklamowych.  

I. Zamawiający 

Stowarzyszenie „Dolina Noteci”; ul. Sienkiewicza 2; 64-800 Chodzież 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu gadżetów wg następujących wytycznych: 

a. notes z blokiem do pisania, 2 samoprzylepnymi naklejkami, 5 kolorami samoprzylepnych 

pasków z długopisem i magnetycznym zamknięciem. Znakowanie: tampodruk.  – 30 sztuk 

b. piłka plażowa 12” w kolorze niebieskim z materiału bez szkodliwych ftalanów. Znakowanie: 

druk transferowy. Ilość 30 szt. 

c. okulary przeciwsłoneczne, z ciemnymi barwionymi szkłami, certyfikatem UV 400, plasti-

kowo akrylowe, z kolorowymi oprawkami. Znakowanie: tampodruk. – 30 sztuk 

d. kredki drewniane, w 6 kolorach, w trójkątnym pudełku z kartonu lub drewna. Znakowanie: 

tampodruk. Ilość: 30 szt. 

e. bambusowa deska do krojenia o wymiarach 20x15 cm i grubości ok. 1,5 cm z nożem ze stali 

nierdzewnej i bambusowym uchwytem. Znakowanie: tampodruk. Ilość: 20 szt. 

f. parasol dziecięcy z systemem bezpiecznego otwierania. Poszycie z poliestru, szyny i laska z 

metalu. Zaokrąglony, plastikowy czub. Wielokolorowy. Średnica ok. 70 cm. Znakowanie si-

todruk. Ilość: 10 sztuk. 

2. Na każdym przedmiocie powinien znajdować się nadruk logotypów dostarczonych przez Zlecenio-

dawcę.  

3. Zleceniobiorca zapewni wykonanie i dostarczenie zamawianych gadżetów w ciągu 2 tygodni od za-

warcia umowy.  
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III. Miejsce oraz termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć osobiście w terminie do 07.07.2017 r. do godz. 14:00 w biurze Stowarzyszenia „Dolina 

Noteci”, ul. Sienkiewicza 2, 64-800 Chodzież, lub za pośrednictwem poczty w ww. terminie (liczy się data 

dostarczenia oferty). Oferty złożone po terminie nie będę rozpatrzone. Oferent może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od 

oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

 

IV. Kryterium oceny ofert w tym opis sposobu obliczania oferty 

Waga: 

cena 100% 

V. Sposób przygotowania oferty 

Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem załącznika 1 niniejszego zapytania w terminie określonym 

w p. III. Oferta powinna być czytelna. Cena powinna obejmować wszystkie koszty przedstawione wyłącznie 

w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna być ceną brutto. 

 

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

O wyborze najkorzystniejszej oferty pełnej lub wariantowej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany 

podmiot, który przesłał prawidłowo sporządzoną ofertę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

zgodnie z pkt. III niniejszego zapytania. Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy. Jeżeli 

oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
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VII. Informacje dodatkowe 

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim doświadczeniem i narzędziami niezbędnymi do wykona-

nia zadania. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybierania żadnej oferty, bez podania przyczyny.  

 

 

 

Załączniki do zaproszenia: 

Załącznik nr 1 – Wzór oferty. 
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Załącznik nr 1 

Wzór oferty cenowej 

 

…………………………………       Data:……………………. 

………………………………… 

………………………………… 

                   Dane Oferenta 

Stowarzyszenie „Dolina Noteci” 

ul. Sienkiewicza 2 

64-800 Chodzież 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup gadżetów reklamowych. 

  

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe za wskazaną usługę proponowana cena przedstawia się nastę-

pująco: 

 

Lp. Nazwa usługi Cena brutto 

1.  notes z blokiem do pisania, 2 samoprzylepnymi naklejkami, 5 kolorami 

samoprzylepnych pasków z długopisem i magnetycznym zamknięciem. 

Znakowanie: tampodruk. 30 szt. 

 

 

2.  piłka plażowa 12” w kolorze niebieskim z materiału bez szkodliwych fta-

lanów. Znakowanie: druk transferowy. Ilość 30 szt. 

 

3.  okulary przeciwsłoneczne, z ciemnymi barwionymi szkłami, certyfikatem 

UV 400, plastikowo akrylowe, z kolorowymi oprawkami. Znakowanie: 

tampodruk. 30szt. 

 

4.  kredki drewniane, w 6 kolorach, w trójkątnym pudełku z kartonu lub 

drewna. Znakowanie: tampodruk. Ilość: 30 szt. 

 

5.  bambusowa deska do krojenia o wymiarach 20x15 cm i grubości ok. 1,5 

cm z nożem ze stali nierdzewnej i bambusowym uchwytem. Znakowanie: 

tampodruk. Ilość: 20 szt. 
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6.  parasol dziecięcy z systemem bezpiecznego otwierania. Poszycie z polie-

stru, szyny i laska z metalu. Zaokrąglony, plastikowy czub. Wielokolo-

rowy. Średnica ok. 70 cm. Znakowanie sitodruk. Ilość: 10 sztuk. 

 

 RAZEM:  

 

 

 

…………………………………………. Podpis i pieczęć oferenta 


