
Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę namiotu reklamowego dla Stowarzyszenia LGD
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Postępowanie  nie  podlega  ustawie  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  –
wartość  zamówienia  nie  przekracza  wyrażonej  w złotych kwoty  30.000  euro  (art.  4  pkt  8  tekst
jednolity Dz.U. 2015 poz. 2164).

I. Zamawiający:  Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania  Nadarzyn-Raszyn-Michałowice,
Rusiec, ul. Osiedlowa 72

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  wykonanie  i  dostawę  do  siedziby  Zamawiającego  namiotu
reklamowego. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

Minimalne parametry:

 Wielkość 3 x 4m 

 1 x dach z okapem 

 3 x ściana boczna

 Materiał wodoodporny, trudno zapalny, odporny na UV, ścieranie oraz rozdarcia

 Na dachu, okapie i ściankach logotypy LGD, zdjęcia dostarczone przez LGD w najwyższej,
jakości oraz nasycenie kolorów (projekt graficzny w cenie)

 Elementy niezbędne do zabezpieczenia namiotu na stanowisku (na gruncie twardym 

i miękkim): obciążniki, szpilki, śledzie itp.

 Pokrowiec/torba transportowa na namiot

 Okres gwarancji: 24 miesiące 

IV. Miejsce, termin i sposób składania ofert 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 14 czerwca 2017 roku do godz. 16.00 włącznie na
załączonym  do  zapytania  formularzu  ofertowym  w  następujący  sposób:  osobiście  w  siedzibie
Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biura LGD:

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice
ul. Osiedlowa 72, Rusiec
05-830 Nadarzyn
email: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl

V. Ostateczny termin wykonania zamówienia:  

14 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyboru  

VI. Ocena ofert 

Zamawiający  dokona  wyboru  oferty  w  oparciu  o  następujące  kryterium:  100%  cena  brutto.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku gdy założone
w projekcie środki okażą się niewystarczające. Oferta może zostać odrzucona jeśli zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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VII. Wymagane dokumenty: 

Wypełniony formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
Specyfikacja oferowanego namiotu umożliwiająca weryfikację złożonej oferty.
Zdjęcia bądź projekty podobnych wykonań/zamówień.

VIII. Informacje pozostałe:  

Oferty,  które  wpłyną  do  biura  po  terminie,  na  innym  druku,  niekompletne  lub  niespełniające
stawianych wymagań nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem
zamówienia.

Zamawiający  zastrzega  możliwość  niedokonania  wyboru  Wykonawcy,  bez  podania  przyczyn.
Wykonawca  dostarczy  zamówienie  do  siedziby  Stowarzyszenia  ul.  Osiedlowa  72,  Rusiec  
05-830 Nadarzyn w uzgodnionym terminie.  Zamawiający -  w celu  zachowania  zasady uczciwej
konkurencji  i  równego  traktowania  -  nie  stosuje  ograniczeń  personalnych  ani  terytorialnych  
w stosunku do oferentów. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wymagać od oferentów
wyjaśnień  dotyczących  złożonych  ofert.  Wykonawca  jest  związany  30-dniowym  terminem
obowiązywania  oferty.  Informacje  dotyczące  wyboru  oferenta  dostępne  będą  w  Biurze
Stowarzyszenia  oraz  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej  Stowarzyszenia  www.
nadarzyn-raszyn-michalowice.pl.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentem jest Pani Małgorzata Pokrzywa Mikołajek, Kierownik
Biura LGD tel. +48 575-905-308, e-mail:   lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl

X. WARUNKI PŁATNOŚCI

Materiały promocyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju  Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie,  w ramach poddziałania  
19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW 2014-2020.

Forma płatności:  przelew na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy

(pieczątka firmowa lub nazwa
Wykonawcy)

Formularz ofertowy

Ja/My niżej podpisany/i

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

z siedzibą:....................................................................................................................................

składam/my  niniejszą  ofertę  na  wykonanie  i  dostawę  namiotu  reklamowego  -  zgodnie  
z zapytaniem z dnia 09.06.2017 r. 

Materiały promocyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju  Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie,  w ramach poddziałania  
19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW 2014-2020. 

Lp. Nazwa j.m. Ilość
Wartość

netto
Podatek

VAT
Wartość
brutto

1. Namiot reklamowy – 
wykonanie i dostawa

szt. 1

RAZEM

Ceny obejmują koszt dostawy do siedziby Stowarzyszenie Lokalna Grupa  Nadarzyn – Raszyn –
Michałowice ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn
 

Termin realizacji zamówienia - ….......................................

Okres ważności oferty - ….................................................

.................................................                     .......................................................
miejscowość i data            Pieczęć i podpis Wykonawcy
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