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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Zlecenie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

Troszyn, 2014-04-30 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR 2/2014 

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: 

Nazwa zamówienia: Dostawa gadżetów reklamowych 

Przedmiot zamówienia: 

1) 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” (większe), 

z drugiej strony trzy logotypy: UE, LEADER, PROW. Kolor 

logotypów czarny; 

 rodzaj – balony pastelowe. 

2) Dostawę długopisów:  

 ilość – 350 sztuk; 

 kolor – jasno zielone; 

 rozmiar – 13,5 x 0,9 cm; 

 materiał – metal powlekany; 

 grawerowanie laserowe (jeden kolor: logo LGD, LEADER, 

PROW, UE); 

3) Dostawę słodyczy – krówek:  

 ilość – 25 kilogramów; 

 nadruk na opakowaniu cukierka : 

 kolor papierka jasno zielony (kolor zbliżony do koloru 

jaki znajduje się na logotypie Stowarzyszenia LGD 

„Zaścianek Mazowsza), 

 nadruk logotypów jednokolorowy (UE, LGD, LEADER, 

PROW). 

4) Dostawę toreb papierowych:  

 250 szt., 

 rozmiar – 32 x 16 x 38 

 kolor - jasno zielony (kolor zbliżony do koloru jaki znajduje się 

na logotypie Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza), 

  nadruk – logotypy UE, LEADER, PROW, LGD. Kolor 
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logotypów jednokolorowy. Logotypy umieszczone z jednej 

strony. 

5) Dostawę firmowych bloczków papierowych:  

 350 sztuk, 

 30 kartek,  

 format A5, 

 kratka, 

 rozmiar 148 x 210 mm lub zbliżony, 

 jednostronny nadruk firmowy na dole każdej strony i okładce - 

1 kolor, logotypy: UE, LGD, LEADER, PROW, wraz 

z tekstem: 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Materiały współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013 

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 pierwsza i ostatnia strona usztywniona – okładka w kolorze 

jasno zielonym (kolor zbliżony do koloru jaki znajduje się na 

logotypie Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza), 

 klejona od góry, 

6) Dostawę maskotki pluszowej  

 80 sztuk, 

 wymiar – 20 x 18,2 x 13 cm lub zbliżony 

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

logotypie Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza) 

 nadruk logotypów na maskotce UE, LGD, LEADER, PROW – 

jednokolorowy, 

7) Dostawę skórzanego etui wraz z płytą muzyki klasycznej (np.: 

muzyki Chopina): 

 25 sztuki, 

 logotypy tłoczone na skórzanym etui (UE, LGD, LEADER, 

PROW). 

Wykonawca przedstawi (drogą poczty elektronicznej) wizualizację 

wszystkich materiałów promocyjnych do akceptacji przez Zamawiającego. 

 

Dostawa do biura Zamawiającego na adres: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 

ul. Polna 15, 07-405 Troszyn 

...................................................... 
(Miejscowość, data) 

.................................................................... 
(Podpis osoby sporządzającej kartę zamówienia) 

 

III. Termin wykonania zamówienia: 

26 maj 2014 r. 

 

IV. Kryteria wyboru oferty: 

Kryterium cena: 

Cena – 100 % 
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Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów 

wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt ( 100 punktów 

= 100 %). Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

 

(Cn/Cb)x 100 = ilość punktów 

gdzie:  

Cn–cena oferowana brutto oferty najtańszej 

Cb– cena oferowana brutto oferty badanej 

Kryterium formalne: 

1) Wypełniony formularz oferty – Oferent jest zobowiązany wypełnić formularz oferty 

kompleksowo 

W przypadku niespełnienia kryterium formalnego przedstawiona oferta zostanie odrzucona ze 

względów formalnych. 

 

V. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

1. Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 06-05-2013 r. do godz. 

14
00

 w formie: 

a) pisemnej na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek 

Mazowsza”, ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; 

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

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a o zachowaniu terminu decyduje 

data wpływu oferty do biura LGD. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

4. O wynikach postępowania Oferenci zostaną 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 

Tel.: (29) 767-18-25, e-mai: lgdzascianekmazowsza@wp.pl 

 

Troszyn, dnia 2014-04-30 ZATWIERDZAM: 

Załączniki: 

1) Formularz oferty. 
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