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Kurzętnik,

27

.10.2017

r.

Lokalna Grupa D ziŃartia Ziemia Lubawska
ul. Sienkiewicza2
13- 306 Kurzętnik
tel./fax. 56 49 181 63
kom.514154474
biuro @l gdziemialubawska. pl
ZapYanie ofertowe nr I0l20I7
dotvczy: zaproiektowanie i wvkonanie tortu
wraz z dos
Zamawiaiąceeo w dniu 03.12.2017 r. do eodz. 18:00.

I.

Zamawiający
Lokalna Grupa DziaŁania Ziemia Lubawska
ul. SieŃiewicza2
13- 306 Kurzętnik
NIP: 8771435993,KRS: 0000253650
II. Opis usługi:

1.

ż.
.
4.
3

5.

przedmiotem usługi jest zaprojektowanie i wykonanie tortu na X Przegląd Kabaretów HiHiHaHa
wraz dostawą do siedziby zamawiającego w dniu 03,12.2017 r,
Szczegółowy opis usługi_ zgodnie zzałączonym formularzem oferty.
zamalviający nie dopus zcza moż|iwościskładania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszczamoż|iwościpowierzeniaczęścibądźcałoŚciusługi podwykonawcom.
ZarządLGD Zięmia Lubawska może zażądać od Wykonawcy wyjaŚnień dotyczących treŚci złoŻonej
oferty,

III. Termin wykonywania usługi:
Wykonawc abędzie-realizowałusługę jednorazowo, w dniu 03.12.2017 r. z dostawą o godz. 18:00
we wskazane pyzez Zamawiającego miejsce.
IV. Opis sposobu wykonywania oferty:
oferent powinien stworzyć ofertę na formularzuzŃączonym do niniejszego zaPYtania,
Oferta powinna:
- zawierać nazwę oferenta
- być opatrzonapieczątką firmową
- posiadaó datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIp
LoKALNA GRUPA DZ|AŁANlA zlEMlA LUBAWSKA
,l3-306
Kurzętnik
ul. Wybudowanie 4,
,l3306 Kurzętnik
Biuro: ul. sienkiewicza 2,
Tel./faks: (56) 491 8163
WWW.lgdziemialubaWska,pl

łffi"*
,,,,"un'',[lr;:;:::::,ł:7:::::ł::;:;:wWiejskch
- być podp isana przez wykonawcę

V. Miejsie oraz termin składania ofeń:
poctty elektronicznej na adres
t . bf"rtu powinna być przesłana za pośrednictwem
dostarczona osobibiuro@ledziemialubawska.pl, faksem na nr 56 49 18l 63,poczĘ polskiej lub
Kurzętnik do
ściena adres: Lokalna Grupa DziałaniaZiemial-ubawska, ul. Sienkiewicza2,13-306
dnia 08.11.2017 r. do godz. 15:00,
ż, Oferry złożonepo terminie nie będą rozpatrywane,
3. oferent może przed upływem terminu zmienić lub wycofaó ofertę.
4, W toku badania i oceny ofertZamawiający może żądać od oferentów wyjaŚnień dotYczącYch złoŻonych ofert.
5. Zapytaniaofertowe zamieszczono na stronie : www. gdziemialubawska,pl
!

VI. Ocena ofeń

kryteriów:
Zamawiający dokona oceny ważnychofeń na podstawie następujących
1- 100oń cena

VII. Informacje doĘczące wyboru najkorzystniejszej 9ferĘ
stronY
o wyborze najkor"yrt iejszej Ór.rty Zatnawiapcy zawiadomi oferentów za poŚrednictwem
inteńetow ej Źnajdującej się pod adresem www. l gdziemialubawska.pl

YII|.Załączniki

Wzór formularza ofertowego.
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1miejscowość i data)

LoKALNA GRUPA DZ|AŁANlA zlEMlA LUBAWSKA
ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik
,l3- 306 Kurzętnik
Biuro: ul, sienkiewicza 2,
Tel./faks: (56) 491 8163
www.lgdziemiaIubawska. pl
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Europejski Fundusz Rotny na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich
Europa inwestująCa w obszary wiejskie

(miejscowość,data)

(pleczęó oferenta)

Lokalna Grupa Dzińania Zięmia Lubawska
ul. Sienkiewicza2
13-306 Kurzętnik

ofeńa

dostarczeniem
cenowa_ wykonanie tońu na X Przegląd Kabaretów HiHiHaHawrazz
godz,
18:00,
do
r,
w miejsce wskaza ne przez Zamawiającego w dniu 03.t2.20l7

Nazrva
Duży toń prostokątny z logiem
przewodnim X Pneglądu
Kabaretów HiHiHaHa.
Wymiary: tort prostokątny
(35 cm x 50 cm) dla około 70-80 osób
Dostawa w miejsce wskazane przez
Zamawiającego w dniu 03.12.2017 r.
nagodz.18:00.

Ilość

cena netto

cena brutto

1 szt.

Razem:

(pieczęć i podpis oferenta)

LoKALNA GRUPA DZ|AŁANlA zlEMlA LUBAWSKA
ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik
,l3- 306 Kurzętnik
Biuro: ul. sienkiewicza 2,

Tel.faks: (56) 491 8163

WWW.lgdziemialubawska. pl

