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PĄekt współFrnansowany z Europejskiego Funduszu Społecnego,

Karbowo, dńa 07 -l2 -201 8 r,

7,apytanie ofertowe

Dla zamówienia publiczięgoo wartości nie przekraczającej równowartoŚci 50 000PLN netto,

Stowarzyszenie,,Lokalna Grupa Dzińańa
P oj ezier ze Brodnickie"
Karbowo, ul. Wczasowa 46

87-300 Brodnica

1. W nrią2ku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartoŚci

ii p;;ffińi"":równowartoscis0 000 PLN netto zwracam się z prośbą o Przedstawienie

oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

zakup i dostawa do siedziby stowarzryszenia pendrive z grawerem,

Opis przedmiotu zamówienia:
- Zakręs zamówienia obejmuje:

a) opracowanie i grawer na pendrive
b) wykonanie pendrive z glawerem
c) umieszc rń" nu pendrive grawerów (po zatwier dzeniu ptzez

Zamawtającego projektu nadruku)

o aóstarczenie pendrive z grawerem do siedziby Zamańającego,

- adres strony internetowej Stowarzyszenia,,LGD Pojezierze Brodnickie",
_ wszystkieiogotypy rgódrr" zKarĄWinła|izacji Rpo WK_p na lata 20l4_2a20,(Znak

Funduszy eńpi.irr.i"ł, ńożony z symbolu grafi"",r"go,nag:w! Fundusze Europejskie

omznaTJ\y prog.u*o, z którego finansowany jest pĄekt,zn:lakg.f: Województwa

Kujawsko,Pomorskie go orazarak Unii Europejskiej ńożony,!ry UE, napisu Unia

europejska i nazwy ńd,rr^, łtóry współfinanzuje projekt ryls!Ęzgodny zwz§rem

zarieszczorry* rru stronie intemeiowej proglamu www.mo.kujaw§ko_pom9rskie,pl)
_ w ramacr, or..ry Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt nadruku wraz z

ńrualizacją oferowanych pendrive z grawerem,
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Lp. Nazwa i opis pzedmiofu zamówienia Jednostka
miarv

Ilość

1. Pendrive z grawerem:
ParameĘ:
- pojemność pamięci: 16 GB
- obrotowa obudowa wykonana z mętalu w kolorze
srebrnym,
- opakowanie: kartonik
- tzn. smycz w komplecie,
- ramię pamięci USB do podłączenia do portu USB w
kolorzę czatuym,
- nadruk: grawer

1. logotypy zgodne zkartąwizualizacjiRPO WK-P na
lata2014-2020,

2. ńres strony intemetowej Stowar4zszenia ,,LGD
P oiezięr zę Brodnickie".

sźuka 130

/opis przedmiotu zamówienia/

.)

Lp. opis
l Termin realizaqi oferty w ciągu 5 dni od zamówienia

2. Forma płabrości: przelew bankowy po rcalizaĄi zamówienia

J.

4. KoszĘ zwtęane zprzygotowanięm i korekĘ pĄekfu są wkalkulowane w cenę
iednostkową.

5. Oferta ważnamin. 30 dni.

3. Ofertę zańerującą żądane informacje pro§zę złoĘć do biura Stowarzyszenia "Lokalna
GrupaDziałaniaPajezierzeglgdnickie", Katbowo, ul. Wczasowa 46 do dnia 14 grudnia 2018
r. - Oferta fizycznie złożona w biurze.
4. Zaleca się ńożenie oferty na formularan stanowiącym wzór do niniejszego zapylańa
ofertowego:
- w forrnie listowej na adres zanawiająrego: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania
Pojezierze Brodnickie", Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnicą
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@.wp.pl w godzinach
urzędowanią
- osobiście w biurze Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Dzińania Pojezierue Brodnickie",
Karbowo, ul. Wczasowa46,87-300 Brodnica w godzinach urzędowania

5. Kryteria oceny iichznaczęńę:.
- Cena: 100%

ó. Warunki wyboru wykonawcy usfugi:
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na podstawi e zgloszeft załnawiający wybierze l rwjtaisą ofertę,

Zamawiający nie przewiduj e procedury odwoławczej,

Zarrnvliający zasttzega sobie prawo do odstąpienia od postępowaniabez wyłonienia

oferęnta i bez podaniaptzyczyn,

w przypadku, gdy wpłynie kilka ofert o tej samej najkorzystniejszej cenie, o wyborze

oferenta decyduje data wpĘwu oferty do biurą

oferta musi spełniać wszystkię warunki zapytarńa ofertowego,

ZarlawiĄący kontaktować się Ędzie tylko z wybranym oferentem

7. osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są pracownicY biura: EdYta

Karbowską aoou Stawickatęl. 056 49 344 04, e_mail: lgdbrodnica@wp,ol,

Infonrracje moźna uzyskać w dni robocze od godz. 7.00 - 15,00,

Anna *awicką

Q1 Ąa.,wŃl.,. ::ll |:?..............
/Dataipodpis pracownika biura LGD /

a)

b)

c)

d)

e)

0

Formularz ofeńy cenowej

5towarzyszenie

,,Lokalna Grupa &idania Poiezieze Brodnickie

Karbowo, ul, Wuasowa 16, 87-300 Brodniea

l

Kańowo ul. Wczasowa 4ó, 87-300 Brodnica
e-mail: lqdbrodnica@wD.Bl
TeVfax. 0M8 56 49 3U 04
www. ledooj ezierzebrodnickie,pl

KRs 0000320535
REGoN ząasl3zsz

NIP 8741735934


