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Zapytanie ofertowe nr 9l20I7
dowczv: zaDroiektowanie i wvkonanie smyczv z nadrukiem
przeglad kabaretów HiHiHaHa wraz z dostawa do siedzibv zamawiaiaceso

l.

Zamawiający
Lokalna Grupa Dzińania Ziemia Lubawska
ul. Sienkiewicza2
13- 306 Kurzętnik
NIP: 877l435993,KRS: 0000253650
II. Opis usługi:

1.

2,

3.
4,

5.

przedmiotem usfugi jest zaprojektowanie i wykonanie smyczy z nadrukiem na X Przeg|ąd Kabaretów HiHiHaHa wraz dostawą do siedziby zamavłiającego,
szczegółowy opis usługi_ zgodnie zzńączonym formularzem ofeĄ.
Zamavliający nie dopus zcza możliwościskładania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwościpowierzenia częścibądźcaŁościusługi PodwYkonawcom.

ZarządLGD Ziemia Lubawska może zażądaó od Wykonawcy wyjaśnieńdoĘczącychtreŚci złoŻonej

ofeĘ,

III. Termin wykonywania usługi:
Wykonawca będzie realizowałusługę jednorazowo, do dnia 17.11.2017 r. o godz. 15:00.
IV. Opis sposobu wykonywania oferty:
oferent powinien stworzyć ofertę na formularzuzńączonym do niniejszego zaPytaria.
Oferta powinna:
- zawierać nazwę oferenta
- być opatrzonapieczątką firmową
- posiadać datę sporządzenia
- zawierac adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- byó podpisanaprzez wykonawcę
LoKALNA GRUPA DzlAłANlA zlEMlA LUBAWSKA
ul, Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik
Biuro: ul. sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik
Tel./faks: (56) 491 8163
WWW.lgdziemialubawska.pl
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V. Miejsce oraz termin składania ofeń:
1. oferta powinna byó przesłana za pośrednictwem poctly elektronicznej na adres
biuro@lgdziemialubawska.n|, faksem na nr 56 49 181 63, poczĘ polskiej lub dostarczona osobiściena adres: Lokalna Grupa DziałaniaZiemialubawska, ul. Sienkiewicza2,13-306 Kurzętnik do
dnia 08.11.20l7 r. do godz. 15:00.
ż. Oferry złożonepo terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu zmienic lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądaó od oferentów wyjaŚnień doĘczących złoŻo5

.

nych ofert.
Zapytania ofertowe zamieszczono na stronie : www. l gdziemialubawska.Pl

VI. Ocena ofeń

Zamawiający dokona oceny wńnychofert na podstawie następujących kryteriów:
1- I00oń cęna

VII. Informacj e dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za poŚrednictwem stronY
internetow ej znĄ duj ącej się pod adre sem www. l gdziemialubawska.pl

Y|II. Załączniki

Wzór formularza ofertowego.
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{;,R.

Zarządu LGD

bawska

,iśzczak

dpis)

LoKALNA GRUPA DZ|AŁAN|A zlEMlA LUBAWSKA
ul, Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik
Biuro: ul, sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik
Tel,/faks: (56) 491 8163
wWW.lgdziemialubawska.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszaróW Wiejskich
Europa inwestująca w obszary Wiejskie

(miejscowość,data)

(pieczęć oferenta)

Lokalna Grup a D ziałania Ziemia Lubawska
ul. Sienkiewicza2
13-306 Kurzętnik

ofeńa cenowa_ zaproiektowanie

i wvkonanie smvczv z

Ilość

Nanva

Zapr ojektowanie i wykonanie smyczy

z logem przewodnim"pajaca" naX
P rze g|ąd Kabaretów HiHiHaHa.

nadrukiem

cena netto

cena brutto

7Uszt.

Wvmiary:
Szerokość: 2 cmo
Długość:żx42 cm * 9 cm
Wykonana z gładkiej taśmy,
dwustronny nadruk, zaczep do
telefonu oraz metalowy karabińczyk,
Kolor: preferowany: czarny lub
cZerwony.

Pajac symbolizujący Przegląd
Kabaretów HiHiHaHa pnesyła
7,amnwiaiacv.
Razem:

Qńeczęć i podpis oferenta)

LoKALNA GRUPA DZ|ĄłANlA zlEMlA LUBAWSKA
ul. Wybudowanie 4,

,l3-306 Kurzętnik

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

www.lgdziemialubawska.pl

