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"Europejski Fundusz Rolny na żecz Rozwoju obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Kurzętnik, 12.10.ż016r.

Lokalna Grupa D ziałania Ziemia Lubawska
ul, SieŃiewicza2
13- 306 Kurzętnik
tel.|fax.56 49 l81 63
kom.514154474
biuro @lgdziemialubawska. pl

Zapytanie ofertowe nr 1412016
i wvkonania koszulek T- rukiem

I. Zamawiający
Lokalna Grupa Dzińania Zięmia Lubawska
ul. SieŃiewicza2
13- 306 Kurzętnik
NIP: 877 l 435993, KRS: 0000253650

II. Opis uslugi:
i. Przedmiotem usługi jest zaprojektowanie i wykonanie koszulek T-shirt otaz smyczy z nadrukiem na

IX Przegląd Kabaretów HiHiHaHa oraz dostarczeniem zrealizowanego zamówienia do siedzibY

Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis usługi zgodnie zzałączonym formularzem oferty.

3, zamawiający nie dopus zcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamavłiający nie dopuszcza moźliwości powierzenia częścibądź całości usługi podwYkonawcom.

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

oferty.

III. Termin wykonywania usługi:
Wykonawc abędzie rea\izował usługę jednorazowo, do dnia 3 listopada 2016r.

IV., Opis sposobu wykonywania oferty:
oferent powinien stworzyó ofertę na formularzuzńączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:
- zawier ać nazw ę oferenta,
- by ć opatrzona pieczątką fi rmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawieruć adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIĘ

LoKALNA GRUPA DZ|AŁANlA ZlEMlA LUBAWSKA
ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik

Biuro: ul. sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik
Tel,/faks: (56) 491 8163

www.lgdziemialubawska.pl

na IX Przeglad Kabaretów HiHiHaHa wraz z dostawa do siedzibv Zamawiaiace8o.
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- być podp isana przez wykonawcę.

V. Miejsce oraz termin składania ofeń:
l, Oferta Powinna bYć Przesłana za pośrednictwem poctry elektronicznej na adres

biuro@lgdziemialubawska.nl, faksem na nr 56 49 I8l 63, pocńy polskiej lub dostarczona osobi-
Ście na adres: Lokalna Grupa DziałaniaZiemialubawska, ul. Sienkiewicza2,13-306 Kurzętnik do
dnia26.10.201ór. do godz. 15:00.

2. Ofeńy złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. oferent może przed upĘwem terminu zmienić lub wycofać ofertę.
4, W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądaó od oferentów wyjaśnień doĘczących złożo-

nych ofert.
5. Zapytaniaofertowe zamieszczono na stronie: @

VI. Ocena ofeń
ZamawiającY dokona oceny wużnychofert na podstawie następujących kryteriów:

1- lDDYoCena.

VII. Informacj e doĘ czące wyboru naj korrystniej szej oferĘ
O wYborze najkorzystniejszej oferty Zamavłiający ,awiadomi bferentów telefonic zniebądź
mailowo.

YIII. Załączniki
W zór formularza ofertowego.

i}R
awska

liłjszczak

(podpis)

LoKALNA GRUPA DzlAŁANlA zlEMlA LUBAWslG
ul. Vwbudowanie 4, 13-306 Kurzętnik

Biuro: ul. sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik
Tel,/faks: (56) 491 8163

WWW. lgdziemialubawska. pl
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Qlieczęó oferenta) (miejscowość, data)

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska
ul. SieŃiewicza2
l3-306 Kurzętnik

Nanva Ilość cena netto cena brutto
Zaprojektowanie i wykonanie koszulek
T: shirt i smyczy z nadrukiem na IX
P rzegląd Kabaretów HiHiHaHa:

1. Koszulki
- 5 szt. rozmiar S
- l0 sź. rozmiar M
- 5 szt. rozmiat L

2. Smycze:
- szerokość 2cm,
- taśma satynowa,
- dwustronnie drukowana,
- zakończenie : karabińczyk

Koszulki i smycze zawierająznak
przewodni Przeglądu Kabaretów
HiHiHaHa- ,,pajaca".*
Realizacja zamówieni a zgodna z
informacjami i pĄektem graficznym
do starczony m ptzez Zamaw iaj ąc e go .

Dostarczenie w pudełku, zabezpieczonym
ptzed zntszczeniem do siedziby
zamawiaiącego.

1. 20 sń.

ż. 70sń.

Razem:

* P o dczas r e alizacji zamówi eni a, Zamawiaj ący pr zesyła grafi kę,,p aj ac a'' Wykonawcy.

LoKALNA GRUPA DzlAłAN!Ą zlEMlA LUBAWSKA
ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik

Biuro: ul. Sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik
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(pieczęć i podpis oferenta)


