
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łukowie, ul. Świderska 12, 
NIP 8252108267 zaprasza do złożenia oferty na poniższą pozycję towarową:  
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
wydruk plakatu (w załączeniu), full color, druk jednostronny: 
format: A3 
gramatura papieru: 130 g  
liczba sztuk: 1400 
 

2. Termin realizacji:  
do 7 dni od daty złożenia zamówienia. 
 

3. Kryterium wyboru oferty:  
100 % cena. 

 

4. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert: 
ofertę należy składać do dnia 16 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00 (decyduje termin dostarczenia 
oferty do biura Zamawiającego) na adres LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w jeden 
z następujących sposobów: dostarczyć osobiście do siedziby Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU 
LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków lub przesłać pocztą na adres: Lokalnej 
Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków lub przesłać 
pocztą elektroniczną na adres: poczta@lgdrazem.pl  

 

5. Osoba upoważniona do kontaktu: Andrzej Charliński, tel. 25 798 31 94 
 

6. Informacje dodatkowe: 
 

 zamówienie współfinansowane jest ze środków PROW 2014-2020, 

 zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez 
podania przyczyny,  

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej LGD 
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”: www.lgdrazem.pl w zakładce zapytania ofertowe, 

 wybranemu wykonawcy zostanie udzielone zamówienie w formie elektronicznej; płatność 
przelewem w oparciu o fakturę VAT/rachunek w terminie 14 dni od daty dostawy przedmiotu 
zamówienia potwierdzonego podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.  
 

Niniejsze zapytanie o cenę nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004, nr. 19, poz. 177 z późn. zm.) 
 

 
 

                                                                                                               ………………………………………………………………… 
                                                                                                                                        pieczęć imienna i podpis pracownika LGD „RAZEM” 

Lokalna Grupa Działania 
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków 
tel. 25 798 31 94 
e-mail: poczta@lgdrazem.pl 
www.lgdrazem.pl 
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