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Projekt pn. „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”  

współfinansowany w ramach działania 431 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich 

Troszyn, 2012-08-03 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR 4/2012 

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami. 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 

ul. Polna 15, 07-405 Troszyn 

Tel. (29) 767-18-25 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Dostawę materiałów promocyjnych. 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) Dostawę czapeczek z daszkiem: 

 Ilość – 60 sztuk; 

 Rodzaj – 5 – panelowa; 

 Gatunek – bawełna 100 %; 

 Kolor czapeczek – jasno zielony (kolor zbliżony do koloru jaki znajduje 

się  na logotypie Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza”); 

 Nadruk lub haft – logotypy UE, LEADER, PROW, LGD. Kolor 

logotypów czarny, biały bądź srebrny w zależności od tego co będzie 

lepiej widoczne. Logotypy umieszczone z boku. 

2) Dostawę balonów: 

 Wymiar – 12 cali; 

 Kolor – jasno zielony (kolor zbliżony do koloru jaki znajduje się  na 

logotypie Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza”); 

 Ilość – 900 sztuk; 

 Patyczki i koszyczki do zamontowania balonu – 900 sztuk; 

 Nadruk – z obu stron balonu, z jednej strony samo logo Stowarzyszenia 

LGD „Zaścianek Mazowsza”, z drugiej strony trzy logotypy: UE, 

LEADER, PROW. Kolor logotypów czarny, biały bądź srebrny w 

zależności od tego co będzie lepiej widoczne; 

 Rodzaj – balony pastelowe. 

3) Dostawę długopisów: 

 Ilość – 201 sztuk; 

 Kolor – jasno zielone; 
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 Rozmiar – 13,5 x 0,9 cm; 

 Materiał – metal powlekany; 

 Grawerowanie laserowe (jeden kolor: logo LGD, LEADER, PROW, 

UE); 

4) Dostawę podkoszulek: 

 Ilość – 60 sztuk; 

 Rozmiar – S, M, L, XL, XXL; 

 Kolor podkoszulki – jasno zielony (kolor zbliżony do koloru jaki 

znajduje się  na logotypie Stowarzyszenia LGD „Zaścianek 

Mazowsza”); 

 Nadruk – logo UE, LEADER, PROW, LGD. Umiejscowienie 

logotypów z lewej strony na przodzie podkoszulki. Kolor logotypów 

biały, czarny bądź srebrny w zależności od tego co będzie lepiej 

widoczne); 

 Gatunek – bawełna 100 %. 

5) Dostawę słodyczy – krówek: 

 Ilość – 15 kilogramów; 

 Nadruk na opakowaniu cukierka : 

 Kolor papierka jasno zielony (kolor zbliżony do koloru jaki 

znajduje się  na logotypie Stowarzyszenia LGD „Zaścianek 

Mazowsza”); 

 Nadruk logotypów biały, czarny bądź srebrny w zależności od 

tego co będzie lepiej widoczne; 

 Z jednej strony logo Stowarzyszenia LGD „Zaścianek 

Mazowsza”, z drugiej strony trzy logotypy: UE, LEADER, 

PROW. 

 

3. Oferent przedstawi w załączeniu do oferty cenowej obraz zamawianych materiałów 

promocyjnych. 

4. Zamówienie dotyczy zadania pn. „Stoisko promocyjno – informacyjne na imprezach 

gminnych” w ramach  operacji pn. „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja”. 

III. Termin wykonania zamówienia: 

Najpóźniej do dnia 28-08-2012 r. 

IV. Kryteria wyboru oferty: 

Cena – 100 %  

V. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn 
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w terminie do dnia 10-08-2012 do godz. 12
00

 w formie (o zachowaniu terminu decyduje data 

wpływu oferty do biura LGD): 

1) pisemnej na adres Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 

ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; 

2) elektronicznie na adres e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl  

O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie, 

e-mailowo, bądź listownie. 

Uwaga: Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje LGD „Zaścianek 

Mazowsza” do złożenia zamówienia. LGD może złożyć zamówienie podpisując umowę z 

wykonawcą, bądź odstąpić od złożenia zamówienia. 

Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielaniem wyjaśnień 

dotyczących postępowania: 

Magdalena Czarniak 

Doradca ds. projektów – asystent dyrektora  

 (29) 767-18-25,  

e-mai: lgdzascianekmazowsza@wp.pl  

 

 

Troszyn, dnia 2012-08-03 ZATWIERDZAM: 
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Załączniki: 

1) Formularz oferty. 

2) Elementy nadruku. 


