
                                     

       
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013-Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2015 

Z DNIA 05.02.2015r. 

1.Przedmiot zamówienia: 

Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego gadżetów promocyjnych dla 

Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” 

 w ramach operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

na lata 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

2.Zamawiający: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Brama Beskidu” 

Mostki 86, 33-340 Stary Sącz 

Adres e-mail: biuro@bramabeskidu.pl 

Tel. 18 547-66-80 

 

3.Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 

Przedmiotem zapytania ofertowego są gadżety promocyjne typu: 

a) Zawieszki zapachowe do auta  250 szt.- nadruk kolorowy 

b) Cukierki „Krówki” 15 kg., nadruk pełny kolor na opakowaniu  cukierka. 

c) Długopisy 300szt- tworzywo :metal, wkład z tuszem niebieskim, kolor długopisu 

czarny, granatowy lub zielony-  nadruk biały. 

d) Opaski odblaskowe -sprężyste – ilość 300 sztuk, wymiary 34 x 3 cm lub zbliżone , 

materiał: tworzywo sztuczne, mix kolorów-nadruk biały lub czarny 

 

 

mailto:biuro@bramabeskidu.pl


Gadżety powinny być oznaczone logotypami:  

 logo nr 1 – Unia Europejska,  

 logo nr 2 – LEADER ,  

 logo nr 3 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,  

 logo nr 4 – Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu”  

(wzór logotypów w Załączniku nr 2) 

oraz pełny napis : Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”  lub 

skrócony: Stowarzyszenie LGD „Brama Beskidu” o wymiarach proporcjonalnych do 

wielkości gadżetu. W/w logotypy  mają być usytuowane w najkorzystniejszym z punktu 

widzenia promocji miejscu danego gadżetu 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że Wykonawca  może 

złożyć ofertę na jedną lub więcej opisanych powyżej części. 

Każdy rodzaj gadgetów wymienionych w pkt. a), b), c),d) Zamawiający może zlecić innemu 

Wykonawcy. 

 

4. Opis sposobu  przygotowania oferty: 

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim zgodnie z  zapytaniem ofertowym 

(Załącznik nr 1) 

 Do oferty należy dołączyć : 

- kalkulację elementów oraz zdjęcia przedmiotu zamówienia 

- łączną cenę zamówienia netto/brutto uwzględniając wykonanie wszystkich czynności i prac 

wraz z kosztami związanymi z realizacją zamówienia. 

5. Miejsce i termin składania ofert: 

 Termin składania ofert upływa w dniu 16.02.2015 o godzinie 15.00.  

 Preferowane jest składanie ofert drogą mailową biuro@bramabeskidu.pl   

 W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną o terminowości decyduje data wpływu oferty 

do Biura LGD.  

 Wymagany termin realizacji zamówienia zostanie uzgodniony z wyłonionym 

wykonawcą, jednakże nie później niż do 10 kwietnia 2015r. (data dostarczenia do 

siedziby Zamawiającego).  

Złożenie Oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem Zamówienia 

 

6. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert: 

I. Oferty mogą składać oferenci, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 



b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem technicznym do 

wykonania zamówienia; 

II. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli: 

a) nie została złożona na formularzu ofertowym –Załącznik nr1 

b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do pozostałych złożonych ofert 

c) nie zawiera czytelnego podpisu osoby uprawnionej lub pieczątki imiennej bądź 

firmowej 

III. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria: 

a) Cena -100% 

b) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie 

internetowej, www.bramabeskidu.pl  oraz skontaktuje się z Wykonawcą , który złożył 

najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów. 

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Patrycja Pierzchała  

 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega 

przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do 

potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na stronie internetowej celem wybrania 

najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje 

LGD do złożenia Zamówienia.  

 

 

http://www.bramabeskidu.pl/

