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Kurzętnik, 12.I0.20I 6r.

L okalna Grup a D ziałania Ziemia Lub awska
ul. SieŃiewicza2
13- 306 Kurzętnik
tel./fax. 56 49 181 63
kom,514154414
biuro @l gdziemialubawska.pl

I. Zamawiający
L okalna Grupa D ziałania Ziemia Lub awska
ul. SieŃiewicza2
13- 306 Kurzętnik
NIP: 8771435993, KRS: 0000253650

II. Opis usługi:
1. Przedmiotem usługi jest wydruk zaprojektowanych plakatów, zaproszeń oraz czeków na IX Przegląd

Kabaretów HiHiHaHa oraz dostarczeniazrea|izowanego zamówienia do siedziby Zamawiającego-

2. Szczegołowy opis usługi- zgodnie zzŃączonym formularzem oferty.

3. zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściolvych.

4. zamau,iający nie dopuszczamożliwości powierzenia części bądżcńości usługi podwykonawcom.

5. ZarządLGD Ziemia Lubawska może zażądać od Wykonawcy wyjaśnień doĘczącychtreŚci złożonej

ofeĘ.

III. Termin wykonywania usługi:
Wykonawcazrealizujeusługę jednorazowo, do dnia 03.II.20|6r. do godz. 15:00.

IV. Opis sposobu wykonywania oferĘ:
Oferent powinien stworzyó ofertę na formularzuzałączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:
- zawięrac nazwę oferenta,
- by ć opatrzona pieczątką fi rmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zavłieraó adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIĘ
- być podpisanaprzez wykonawcę.

LoKALNA GRUPA DzlAŁANlA zlEMlA LUBAWSKA
ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik

Biuro: ul. sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik
Tel./faks: (56) 49 181 63

www, lgdziemialubawska.pl

Zapytanie ofertowe nr 1312016

wraz z dostarczeniem do siedzibv zamawiaiacego.
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V. Miejsce oraz termin składania ofeń:
1. Oferta powinna byó przesłana za pośrednictwem poctty elektronicmej na adres

biuro@lgdziemialubawska.pl, faksem na nr 56 49 l81 63,poczĘ polskiej lub dostarczona

osobiście na adres: Lokalna Grupa DziałaniaZiemialubawska, ul. Sienkiewiczaż,13-306 Kurzętnik

do dnia ż6.10.2016r. do godz. 15:00.

2. Oferty ńożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu zmienió lub wycofać ofertę,

4. W toku badania i oceny ofert Zama-wiający może żądać od oferentów wyjaśnień doĘczących złożo-

nych ofert.

5, Zapytania ofertowe zamieszczono na stronie : www.lgdziemialubawska,pl.

VI. Ocena ofert
Zamavłiający dokona oceny wńnychofert na podstawie następujących kryteriów:

1- 100% cena

VII. Informacj e dotyczące wybo ru naj korrystniej szej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefoniczniebądź
mailowo.

YI|I.Załączniki
W zór formularza ofertowego.

(podpis)

LoKALNA GRUPA DZLĄłANlA zlEMlA LUBAWSKA
ul. \^rybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik

Biuro: ul. sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik
Tel./faks: (56) 49 181 63

www. lgdziemialubawska. pl
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(pieczęć oferenta) (miejscowość, data)

Lokalna Grup a D ziałania Ztęmia Lubawska
ul. Sienkiewicza}
13-306 Kurzętnik

HiHiHaHa wraz z dostarczeniem do siedzibv Zamawiaiacego.

Nazwa Ilość cena netto cena brutto
1 . WydrŃ zaproj ektowanych plakatów:
- format A3 (297x 420),
- lvydruk kolorowy,
- papier kreda błysk ( pełny kolor)
- druk jednostronny,
2. Wydruk zaproszeh:
- format A4 (2l0x297),
- kreda mń4l4 ( pełny kolor),
- druk dwustronny,
3.Trzy czeki:
- formatA1 (594x 841),
- płyta PCV 3mm,
- wydruk kolorowy jednostronny,

Realizacj a zamówieni a zgodna z
informacj ami i proj ektem grafi cznym
do starczony m pr zęz Zamawiaj ąc e go .

Dostarczenie w pudełku,
zab ezpieczonym przed zni szczeniem do
si ę dzibv zamauliai ace so .

150 sź.

60 szt.

3 sń.

Razem:

LoIGLNA GRUPA DzlAłANlA zlEMlA LUBAWSKA
ul. M/ybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik

Biuro: ul. Sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik
Tel./faks: (56) 49 181 63

www.lgdziemialubawska.pl

(pieczęć i podpis oferenta)


