
 

 

Kozienice, dnia 18 sierpnia 2016 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na gadżety promocyjne z nadrukiem 

 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” 

ul. Kopernika 8/17, 

26 – 900 Kozienice, 

NIP 812-188-41-95 

REGON 141671682 

tel. 48 366 18 99, 793 864 252 

www.lgdkozienice.pl 

e-mail: biuro@lgdkozienice.pl 

 

 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem/grawerem/trwałą 

naklejką w postaci: logo Stowarzyszenia i/lub danych teleadresowych, logo LEADERA, logo 

PROW oraz flagi UE o wymiarach proporcjonalnych do wielkości gadżetu, zgodnie z Księgą 

wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020. 

 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

- wykonanie gadżetów promocyjnych, 

- umieszczenie na artykułach promocyjnych logotypów, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

projektu nadruku, 

 - dostarczenie produktów do siedziby Zamawiającego. 

Do znakowania Wykonawca użyje metody najbardziej adekwatnej do powierzchni materiału np. 

grawerowanie laserowe, nadruk, nalepka, tłoczenie. 

 

3. W celu oceny zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zaproponowanych materiałów 

promocyjnych przez poszczególnych Wykonawców Zamawiający żąda przesłania w formie 

elektronicznej na adres e-mailowy Zamawiającego projektów gadżetów z oznaczeniami 

podanymi przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@lgdkozienice.pl


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

L.p Opis przedmiotu zamówienia Ilość sztuk 

1 Torby bawełniane na zakupy. 

Wymiary: 300x350x75 mm. Rączka 50cm 

500 

2 Torby papierowe białe z uchwytem skręcanym. 

Wymiary: 180x80x210 mm. Rodzaj papieru - 80g 

1000 

3 Smycz. Wymiary: 90x1,5 cm. Wykończenie: kółeczka 

metalowe z karabińczykiem. 

200 

4 Breloki filcowe na klucze. 

Wymiary: 95x35x5mm 

200 

5 Kubek ceramiczny z uchem. 

Wymiary: średnica – 8 cm 

                 wysokość – 10 cm 

                 pojemność – 250 ml 

200 

6 Notes A6, 50 kartek. 

Wymiary: 139x87x14 mm 

Okładka: ekoskóra 

200 

 

 

IV. Termin składania ofert: 31.08.2016 r. 

 

 

V. Sposób składania ofert: 

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym, podając cenę jednostkową 

brutto. Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy. Ofertę należy składać osobiście lub pocztą 

(decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego) w zaklejonych oznakowanych 

kopertach/paczkach na adres Zamawiającego: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza 

Kozienicka", ul. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice 

 

VI. Termin realizacji zamówienia: 12.09.2016 r. 

 

 

 

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia LGD „Puszcza 

Kozienicka” do złożenia zamówienia. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia 

udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia, telefon: 793 864 252, e-mail: biuro@lgdkozienice.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego z dnia 18.08.2016 r. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 

Miejscowość i data 

 

 

........................................................ 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

Stowarzyszenie LGD„Puszcza Kozienicka” 

ul. Kopernika 8/17 

26 – 900 Kozienice 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Gadżety promocyjne z nadrukiem 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na gadżety promocyjne z nadrukiem oferuję/emy wykonanie 

przedmiotowego zadania: 

 1. Dane Oferenta : Nazwa: 

.................................................................................................................................. Adres: 

................................................................................................................................. 

Nr telefonu/faksu: ................................................................................................................. 

Internet: http://...................................................................................................................... 

e-mail: ................................................................................................................................ 

REGON ............................................................................................................................... 

NIP............................................................. 

2. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

- netto złotych:............................... (słownie:..............................................................….........) 

- brutto złotych:............................ (słownie:............................................................................) 

- w tym podatek VAT w wysokości........%, to jest w kwocie:...............................................zł 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Opis przedmiotu zamówienia Rodzaj nadruku Liczba 

sztuk 

Cena 

jednostkowa 

 netto 

Wartość 

netto 

VAT (%) Wartość 

brutto 

Torby bawełniane na zakupy. 

Wymiary: 300x350x75 mm 

      

Torby papierowe białe z uchwytem 

skręcanym. 

Wymiary: 180x80x210 mm. Rodzaj 

papieru - 80g 

      

Smycz. Wymiary: 90x1,5 cm. 

Wykończenie: kółeczka metalowe z 

karabińczykiem. 

      

Breloki filcowe na klucze. 

Wymiary: 95x35x5mm 

      

Kubek ceramiczny z uchem. 

Wymiary: średnica – 8 cm 

                 wysokość – 10 cm 

                 pojemność – 250 ml 

      

Notes A6, 50 kartek. 

Wymiary: 139x87x14 mm 

Okładka: ekoskóra 

      

Razem  -  

 

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia zamówienia jest: 

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………... Numer 

Telefonu: ……………………………………………………………………...… 

 

4. Deklaruję/my ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu 

ofertowym. 

 

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie przez 

Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach w celach związanych z realizacją 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Administratorem podanych danych 

jest Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka”, ul. Kopernika 8/17, 26 – 900 Kozienice. Dane 

będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. 2014 r. poz. 1182 i 1662). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia ww. zadania. 

 

 

6. Oświadczam/y, że: 

 zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń, 

 w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy w miejscu i 

terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

……………………………………………………… 

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 



 

Załącznik Nr 2 

do zapytania ofertowego z dnia 18.08.2016 r. 

 

 

 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

………………………………. 

Dane identyfikacyjne Wykonawcy 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

W związku ze złożeniem oferty w zakresie dostawy gadżetów promocyjnych, zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym oświadczam, iż nie jestem powiązana/powiązany 

z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo. 

 

 

 

Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej ze 

składaniem fałszywych oświadczeń. 

 

 

 

 

 

………………………… 

Miejscowość i data 

 

 

……………………………………………………… 

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

 


