
Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami” ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin. tel./ fax. 068 475 46 23, 

biuro@lgddzn.pl, www.lgddzn.pl  

 

Świebodzin, dnia  25.03.2014r. 

Zapytanie ofertowe nr 2/N/2014 

Na wydanie materiałów informacyjno - promocyjnych 

Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego 

 

Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami” 

Ul. Wałowa 1 

66-200 Świebodzin 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Opracowanie i wydanie materiałów informacyjno - promocyjnych Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami”: 

 

1. Długopis plastikowy z gumką ułatwiającą pisanie z logotypami – 2400 szt.  

2. Torba bawełniana z krótkimi uchwytami z logotypami– 1000 szt. 

3. Koszulka T- shirt, bawełna, 200g/m2, 2 kolory, nadruk w jednym kolorze (w jednym lub w dwóch 

miejscach) – 300 szt. 

4. Opaska odblaskowa – samozwijająca –  różne kolory – nadruk w jednym kolorze - 2000szt.  

5. Parasol przeciwdeszczowy, różne kolory, drewniany uchwyt, z logotypami w jednym kolorze – 100 szt. 

6. Parasol przeciwdeszczowy, różne kolory, składany do torebki, z logotypami w jednym kolorze – 100 

szt. 

7. Smycz kolorowa z logotypami, szeroka – 2000 szt. 

8. Brelok otwieracz z logotypami – 1800 szt. 

9. Brelok z żetonem plastikowy (według wzoru zamawiającego) – 1800 szt. 

10. Kredki ołówkowe – 6 szt. opakowanie małe, pudełko z logotypami w jednym kolorze – 1000 szt. 

11. Torba z juty z uchwytami bambusowymi z logotypami w jednym kolorze – 100 szt. 

12. Torba sportowa/turystyczna z logotypami w jednym kolorze– 10 szt. 

13. Zegar ścienny okrągły z aluminiową blaszką w środku na logotypy– 50 szt. 

14. Zegarek sportowy na rękę z cyfrowym wyświetlaczem z logotypami w jednym kolorze– 100 szt. 

15. Zapachy do samochodu w kształcie logo Stowarzyszenia z logotypami – 1000 szt. 

16. Teczki informacyjno – promocyjne 

                             Parametry teczki 

a) format A4- 363x527 mm 

b) papier - kreda mat 350g 
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c) uszlachetnienie - folia mat + lakier punktowy UV jednostronnie 

d) druk - pełnokolorowy CMYK jednostronnie 

e) typ - 2 bigowa 

f) nakład – 1000 szt. 

g) projekt teczki dostarczy zamawiający 

 

Wszystkie materiały powinny być pakowane po 50 lub 100 szt. w osobne opakowania z zaznaczeniem ilości 

sztuk w każdym opakowaniu. 

 

3.  Termin wykonania zamówienia 

Zlecenie powinno być wykonane w terminie do 23 kwietnia 2014 roku, płatność nastąpi po wykonaniu zlecenia, 

do 30 dni od dnia wystawienia faktury 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu 

 

a) wykonawca zlecenia musi posiadać doświadczenie w realizacji podobnych zleceń – należy przedstawić min. 

2 przykłady realizacji  

b) należy przedstawić zdjęcia oferowanych materiałów 

 

 

5. Kryteria wyboru oferty 

 

a) Aby wziąć udział w postępowaniu, oferent musi spełnić wymaganie opisane w pkt. 4 zapytania ofertowego, 

nie spełnienie tego punktu skutkuje odrzuceniem oferty, 

b) Po spełnieniu wszystkich kryteriów formalnych, decydującym kryterium wyboru oferenta będzie w 100% 

cena.  

 

Cena brutto musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, tj. z wykonaniem projektów 

materiałów, wydaniem materiałów, druku teczki, pakowania, dostawy.  

 

6. Sposób , termin i miejsce składania ofert 

 

a) Ofertę należy składać do dnia do dnia  08 kwietnia 2014r.  

b) Ofertę można składać:  

- Osobiście w biurze Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin 

- Przesłać listem poleconym, na w/w adres Zamawiającego (decyduje data wpływu)  

- E-mailem w formie zeskanowanego dokumentu z widoczną pieczęcią i podpisem składającego na adres 

biuro@lgddzn.pl 

 

7. Informacje dodatkowe, uzupełniające 

 

a) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę 

b) Złożonych ofert nie odsyłamy 

c) Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane 



d) zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych 

e) Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami. 

f) Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje 

żadnych zobowiązań wobec stron. 

g) Dodatkowych informacji udziela Aldona Danielska, tel. 68 475 46 23  

 

 

 

 


