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

Łuków, 29.08.2016 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 poniższe pozycje towarowe:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp.
1.

Nazwa
NOTESY
SZKOLENIOWE

Liczba sztuk
500 szt.

2.

TECZKI
SZKOLENIOWA

500 szt.

3.

TORBA
PROMOCYJNA
laminowana

250

Specyfikacja
Opracowanie
graficzne
(spójne
z
obowiązującą ulotką LGD oraz zgodne z
księgą wizualizacji PROW 2014-2020) oraz
druk
notesów
szkoleniowych
o
następujących parametrach:
- notes klejony po krótszym boku bez
okładki, spód podklejany kartonem
- papier 90 g/m2
- 50 arkuszy w bloczku
- narożniki prostokątne, bez dziurek
- zadruk jednostronny w odcieniach
szarości (kratka + logotypy unijne oraz
logo LGD „RAZEM” wraz z danymi
teleadresowymi na każdym arkuszu)
- format A5
- projekty graficzne przedłożone do
akceptacji zamawiającego przed drukiem
Opracowanie
graficzne
(spójne
z
obowiązującą ulotką LGD oraz zgodne z
księgą wizualizacji PROW 2014-2020) oraz
druk
teczek
szkoleniowych
o
następujących parametrach:
- teczka dwubigowa (5,5 mm grzbietu),
dwuskrzydłowa, wcięcie na wizytówkę
- format A4
- papier kreda mat. min. 300 g/m2 + folia
mat.
- zadruk pełny kolor jednostronny
- projekty graficzne przedłożone do
akceptacji zamawiającego przed drukiem
- teczki złożone
Opracowanie
graficzne
(spójne
z
obowiązującą ulotką LGD oraz zgodne z
księgą wizualizacji PROW 2014-2020) oraz
druk toreb promocyjnych o następujących
parametrach:
- papier kreda błysk 170 g/m2
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- rozmiar 24 cm x 8 cm x 32 cm
- uchwyt sznurek przewlekany
- nadruk jednokolorowy (logotypy unijne
oraz logo LGD „RAZEM” wraz z danymi
teleadresowymi)
- projekty graficzne przedłożone do
akceptacji zamawiającego przed drukiem
4.

DŁUGOPIS
z końcówką do
ekranów
dotykowych

1000

- rozmiar produktu: ø 8 mm × 124 mm
- proponowana metoda grawerowania:
grawer laserowy lub tampodruk (logotypy
unijne oraz logo LGD „RAZEM” w jednym
kolorze zgodnie z księgą wizualizacji PROW
2014-2020)
Materiał: plastikowo-aluminiowy
Kolor długopisu: czerwony i/lub czarny
Grubość linii pisma maks. 0,7 mm
- niebieski tusz

1. Termin realizacji:
do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
2. Kryterium wyboru oferty:
100 % cena.
3. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert:
Odpowiedź prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla
pocztowego) na adres:
Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków
lub w formie scanu na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września 2016 r. do godz. 12.00
8. Osoba upoważniona do kontaktu: Sylwia Romańska-Węzik, tel. 28 798 31 94
9. Informacje dodatkowe:
Projekty graficzne spójne z ulotką LGD oraz zgodne z obowiązującą księgą wizualizacji PROW 20142020 muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego przed realizacją zamówienia.
Podana w ofercie cena powinna uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Oferent w związku
z należytą realizacją przedmiotu zamówienia (w tym koszty podatku oraz dostawy). 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
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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 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”)

