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Europa inwestująca W obszary Wiejskie

Kurzętnik, 27 .I0.2017 r.

Lokalna Grupa Dzińania Ziemia Lubawska
ul. SieŃiewicza2
13- 306 Kurzętnik
tel./fax. 56 49 181 63
kom. 5I4I54474
biuro @l gdziemialubawska.pl

Zapfianie ofertowe nr 812017

dotvczv: wvkonania plakatów" zaproszeń" identvfikatorów oraz czeków
na X Przeglad Kabaretów HiHiHaHa wrąz.z dostarczeniem zamówienia do siedzibv

zamawralacego

I. Zamawiający
Lokalna Grup a D ziaŁania Zięmia Lub awska
ul. Sienkiewicza2
13- 306 Kurzętnik
NIP: 877 1 435993, KRS : 0000253650

II. Opis usługi:
1. Przedmiotem usługi jest wykonanie zapĄektowanych plakatów, zaptoszeń, identyfikatorów oraz

czeków na X Przegląd Kabaretów HiHiHaHa.
2. Szczegółowy opis usługi- zgodnie z załączonym formularzem ofeĄ.
3 . Zamavłiający nie dopus zcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszczamoż|iwości powierzenia częścibądź całości usługi podwykonawcom.

5. ZarządLGD Ziemia Lubawska może zażądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treŚci złożonej

oferty.

III. Termin wykonywania usługi:
Wykonawcazrea\izuje usługę jednorazowo, do dnia t3.11.20I7 r. do godz. 15:00.

IV. Opis sposobu wykonywania oferĘ:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzuzńączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- zawierać nazwę oferenta
- by ć opatr zona pieczątką fi rmową
- posiadać datę sporządzenia
- zawieraó adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

LoKALNA GRUPA DzlAŁANlA ZlEM|A 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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- być podpisana przez wykonawcę

V. Miejsce oraztermin składania ofert:
t . bferta powinna być przesłana za pośrednictwem pocżty elektronicznej na adres

biuro@.lgdziemialubawska.plo faksem na nr 56 49 18l 63,poczty polskiej lub dostarczona osobi-

ście na adres: Lokalna Grupa DziałaniaZiemialubawska, ul. Sienkiewicza2,13-306 Kurzętnik

do dnia 06.II.2017 r. do godz. 15:00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

3. oferent może przed upływem terminu zmienić lub wycofać ofertę.

4, W toku badania i oceny ofertZamawiEący może żądac od oferentów wyjaśnień dotyczącYch złoŻo,

nych ofert.

5 . Zapytania ofertowe zamieszczono na stronie: www. l gdziem ialubawska,pl,

VI. Ocena ofeń
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1- 100oń cena
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vII. Info rmacj e doĘ czące łvyb o ru naj ko rzystniej szej oferty
o wyborze na;korzyslniejszej Ór"rty Zamawiający zawiadomi oferentów za poŚrednictwem stronY

internetow ej znaj dującej się pod adresem www. l gdziemialubawska.pl.

YIII. ZaNączniki
W zór formular za o ferto we go.

.ł
,rządu I G

Es
Lubawska

Jńrr/*k, łY/O, łal*
(miejscowość i data)

, jszczak

(podpis)
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(pieczęó oferenta) (miejscowość, data)

L okalna Grupa D ziałania Zięmia Lubawska
ul. Sienkiewicza2
13-306 Kurzętnik

(pieczęć i podpis oferenta)

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

Biuro: ul, Sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik
Tel,fiaks; (56) 491 8163

WWW.lgdziemialubawska,pl

do siedziby zamawiaiacego.

Nazwa Ilość cena netto cena brutto

Wykonanie materiałów
informacyj no-promocyj nych
zgodnie z podanym projektem:

1. Plakaty formatA3

50 szt.

2. Zaproszenia format A.4
30 sź.

3. Identyfikatory format A6
70 szt.

4. CzękiformatA1
-3 częki o różnej grafice 3 sń.

Razem:


