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Łuków, 03.11.2016 r.

Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków
tel. 25 7983194
e-mail: poczta@lgdrazem.pl
www.lgdrazem.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łukowie, ul. Świderska 12,
NIP 8252108267 zaprasza do złożenia oferty na:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Oklejenie autokaru wg załączonego projektu graficznego reklamującego realizowane przez
Lokalną Grupę Działania „RAZEM” przedsięwzięcia współfinansowane ze środków PROW
2014-2020. Folia monomeryczna, laminat UV. Gwarancja trwałości ekspozycji – 2 lata (dotyczy
odklejenia elementów bądź ich wyblaknięcia). Model auta - Reno Medium.
1. Termin realizacji:
do 18 listopada 216 r. (po ustaleniu szczegółów z firmą PKS Łuków)
2. Kryterium wyboru oferty:
Cena - 100 %
3. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert:
Odpowiedź prosimy dostarczyć osobiście na adres: Lokalna Grupa Działania, „RAZEM KU LEPSZEJ
PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków
lub na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2016 r. do godz. 12.00
8. Osoba upoważniona do kontaktu: Sylwia Romańska-Węzik, tel. 25 798 31 94
9. Informacje dodatkowe:
Podana w ofercie cena nie powinna uwzględniać wyklejenia autokaru napisem PKS Łuków (dotyczy obu
stron autokaru), natomiast powinna uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie
przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Oferent w związku z należytą realizacją
przedmiotu zamówienia. Przed wyceną, a najpóźniej przed przystąpieniem do realizacji zamówienia należy
samodzielnie sprawdzić poprawność podanych w projekcie graficznym wymiarów oraz możliwości naklejenia
projektu graficznego na autobus. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się możliwości podzlecania i składania
ofert cząstkowych. Oferty niepodpisane, niekompletnie wypełnione, złożone na innym formularzu niż
wskazany w zapytaniu o cenę nie będą brane pod uwagę w wyborze Wykonawcy. Żadne dokumenty
wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. Wybranemu wykonawcy
zostanie udzielone zamówienie w formie elektronicznej. Płatność przelewem w oparciu o fakturę
VAT/rachunek w terminie 14 dni od daty wykonania 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.)
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(pieczęć imienna i podpis pracownika LGD „RAZEM”)

