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Zapytanie ofertowe 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”

w związku z realizacją zadań w ramach poddziałania 19.4 „wsparcie na rzecz kosztów bieżących

i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

I. Zamawiający:
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”
14-530 Frombork ul. Pocztowa 9
tel. 55 231 12 52, e-mail: biuro.lgdpartnerstwo@o2.pl 

II. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:
Wykonanie gadżetów promocyjnych wraz z opracowaniem graficznym.

termin wykonania usługi:
14 dni od momentu złożenia zamówienia

specyfikacja zamówienia:
Wykonanie gadżetów promocyjnych:

 Torba zakupowa z długimi uchwytami (rozmiar minimum 38cmx42cm), materiał bawełna min.
140g/m2, kolor zielony wraz z jednokolorowym nadrukiem jednostronnym – 200 sztuk;

 Kubek ceramiczny o pojemności min. 300ml, kolor zewnętrzny pomarańczowy i wewnętrzny
biały, nadruk jednostronny jednokolorowy – 200 sztuk;

 Magnes promocyjny na sklejce drewnianej (rozmiar minimum 6cm x7cm), nadruk full kolor –
200 sztuk;

Wszystkie wyżej wymienione gadżety powinny zostać wykonane wraz z nadrukiem logotypów
zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020.

                                                                        

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie: 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie: 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



III. Wymagania w stosunku do oferenta:
Oferenci ubiegający się o zamówienie muszą posiadać odpowiednie doświadczenie w przedmiocie 
realizacji zamówienia.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać:

 nazwę i adres oferenta;
 wyszczególnienie specyfikacji zamówienia (zgodnie z opisem przedmiotu zapytania ofertowego);

 oświadczenie oferenta o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach niezbędnych do wykonania 
przedmiotu oferty;

 wartość oferty w kwocie brutto; 

V. Kryteria oceny oferty:

 Cena- 100%

VI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty  należy  składać  do  14.10.2020r.,  do  godz.15:00,  bezpośrednio  w  siedzibie  LGD  we  Fromborku
przy ul. Pocztowej 9 lub przesłać za pomocą tradycyjnej poczty/kuriera na adres: LGD „Partnerstwo Północnej
Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” ul. Pocztowa 9, 14-530 Frombork albo pocztą elektroniczną na adres e-mail:
biuro.lgdpartnerstwo@o2.pl  (o terminie decyduje wpływ do LGD).

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający będzie kontaktować się tylko z oferentami, których oferta zostanie wybrana. 

VIII. Dodatkowe informacje
Powyższe zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie
jest  adresowane do potencjalnych oferentów celem rozeznania  rynku i  nie  zobowiązuje  LGD „Partnerstwo
Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” do złożenia zamówienia, dlatego złożenie oferty nie jest wiążące
dla zapytującego.  Przedłożony szacunek kosztów- oferta będzie podstawą do rozpoczęcia negocjacji w trybie
poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8 Dz. U. Nr 223 poz. 1655,z późn. zm.)

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Zarządu LGD, tel. 55 231 12 52.

                                       Frombork 07.10.2020r.                          Dyrektor Biura Zarządu 

                                                                                                     (-)    Bartłomiej Zięba

                                                                        

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie: 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie: 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


