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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, 2011-07-25 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR 3/2011 

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./Faks (29) 767-18-25 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Opracowanie, wykonanie i dostarczenie namiotu promocyjnego wraz z stolikiem                             

i krzesełkami: 

 Namiot ekspresowy: 

 Wymiary: 2,5 x 2,5 m 

 Konstrukcja metalowa, szybko rozkładana, wykonana                                        

z wysokogatunkowej stali galwanizowanej, odpornej na korozję, 

zapewniającej stabilność i wytrzymałość całej konstrukcji; 

 Poszycie namiotu wykonane z tkaniny poliester, wodoszczelnej                                  

i wodoodpornej, odpornej na odbarwienia, które może spowodować 

światło słoneczne i inne warunki atmosferyczne; 

 3 ściany – odpinane na rzepy; 

 Zadrukowane 3 ściany i owiewki dookoła namiotu /elementy 

obowiązkowe w załączeniu do zaproszenia, opracowanie graficzne 

wchodzi  w zakres zamówienia, zleceniobiorca przedstawi projekt do 

akceptacji/;  

 Stół ekspresowy – 1 sztuka: 

 Składany, co pozwoli na wygodne przechowywanie i transport; 

 Stelaż z galwanizowanej stali; 

 Lada rolowana, drewniana; 

 Osłony boczne 

 Opakowanie  

 Wymiary: długość – 1,5 metra, szerokość – 0,80 metra, wysokość – 

0,80 metra. 

 Krzesełka – 2 sztuki 
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 Składane, co pozwoli na wygodne przechowywanie i transport; 

 

2. 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 26-08-2011 r. 

IV. Kryteria wyboru oferty: 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najlepszy stosunek jakości 

do ceny brutto. 

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 

w terminie do dnia 2010-08-01 do godz. 13
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, lub faksem na numer (29) 767-18-25; 

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

O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie, 

e-mailowo, bądź listownie. 

Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielaniem wyjaśnień 

dotyczących postępowania: 

 Anna Tyszka  

(29) 767-18-25,  

e-mai: lgdzascianekmazowsza@wp.pl  

 

Troszyn, dnia 2011-07-25 ZATWIERDZAM: 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz oferty; 

2) Obowiązkowe elementy nadruku. 

mailto:lgdzascianekmazowsza@wp.pl
mailto:lgdzascianekmazowsza@wp.pl
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 Załącznik nr 1 do  

Zaproszenia do złożenia oferty nr 3/2011 

 
 

                        

 

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 

FORMULARZ OFERTY 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 

ul. Polna 15 

07-405 Troszyn 

Oferent: 

Nazwa  

Siedziba  

Nr telefonu/ faks  

Nr NIP  

Nr konta bankowego  

 

1. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty Nr 3/2011 na: 

Opracowanie, wykonanie i dostarczenie namiotu promocyjnego wraz z stolikiem                              

i krzesełkami. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami 

wymienionymi w zaproszeniu do złożenia oferty Nr 3/2011 za: 

 
Cena 

brutto 

w tym 

VAT 
słownie cena brutto 

Namiot 

promocyjny 
   

Stół ekspresowy    

Krzesła    

Razem    
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3. Deklarujemy ponadto: 

1) Termin wykonania zamówienia:  

4. Oświadczam, że: 

 zapoznałem/am się z opisem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń; 

 w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu                   

i terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są 

wymagane przez Zamawiającego następujące dokumenty: 

1) …………………………………………… 

2) ………………………………………….. 

3) ………………………………………….. 

 

 

 

 …………………………………… 

             (Data i podpis Oferenta) 
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Załącznik nr 2 do  

Zaproszenia do złożenia oferty nr 3/2011 

 

 

Wzór obowiązkowych elementów nadruku na namiocie promocyjnym: 

 

 

                                       

 
                         

 

www.zascianekmazowsza.pl 

 


