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Koszęcin, 27.04.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 15/2018/SRML 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Gadżety promocyjne z nadrukiem. 

Zamówienie realizowane będzie w ramach Projektu współpracy „Stwórzmy Razem Markę Lokalną” 

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  

w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy  

z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Przedmiot zamówienia: 

Gadżety reklamowe z nadrukiem w postaci: flagi UE, logo LEADERA, logo Stowarzyszenia LGD 

„Leśna Kraina Górnego Śląska”, logo LGD „Brynica to nie granica”, logo PROW oraz informacja  

o finansowaniu - w wymiarach proporcjonalnych do wielkości gadżetu, zgodnie z Księgą 

wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Jeżeli to możliwe gadżet ma zawierać duże logo projektu współpracy oraz nazwę projektu: 

„Stwórzmy Razem Markę Lokalną”, 

W ramach oferty Dostawca przedstawi projekt nadruku do zatwierdzenia Zamawiającemu, oraz 

dokładny opis najlepiej ze zdjęciami proponowanych gadżetów. Wszelkie koszty związane  

z przygotowaniem projektu, ewentualne korekty powinny zostać wkalkulowane w cenę jednostkową 

każdego przedmiotu. 

Do znakowania Wykonawca użyje metody najbardziej adekwatnej do powierzchni materiału np. 

grawerowanie laserowe, nadruk, nalepka, tłoczenie. 

Zakres zamówienia obejmuje: 

- wykonanie gadżetów promocyjnych, 

- umieszczenie na artykułach promocyjnych logotypów, po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego projektu nadruku, 

- dostarczenie produktów do siedziby Zamawiającego. 

 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość sztuk 

1 Kubek termiczny z uchwytem poj. 400ml kolor. Z nadrukiem logo. 300 

2 Koszulka Basic z krótkim rękawem, kolor, rozmiary od s do xxl.  

Z nadrukiem logo. 

300 
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3 Fartuszek kuchenny z kieszonką, długość max. 80 cm, bawełna, kolor. 

Z nadrukiem logo. 

500 

4 Deska do krojenia z nożykiem, plastik + stal nierdzewna , wym. 

29,5x19,5, kolor. Z nadrukiem  logo. 

500 

5 Składana torba na zakupy z pokrowcem w kształcie owocu(marchewka, 

jabłko, banan), poliester 190T, plastik. Z nadrukiem logo. 

500 

6 Składana torba na zakupy do kształtu portfela, nonwoven, kolor. Z 

nadrukiem logo. 

300 

7 Torba papierowa gładka A4, wym. 320x100x240mm, kolor biały. Z 

nadrukiem logo. 

300 

8 Kosz wiklinowy z wyposażeniem. Kosz piknikowy z wikliny z termo 

torbą. Wyposażenie: ceramika z kompletem sztućców dla 4 osób, 

wbudowana term torba wypełniająca całe wnętrze kosza z wyściółką 

materiałową. Wymiary kosza: szerokość 33 cm, długość 46 cm, 

wysokość: 29cm. Wysokość z rączką 43cm. Z nadrukiem logo. 

30 

9 Kosz piknikowy z wkładem materiałowym. Kosz piknikowy z wikliny 

wyposażony wewnątrz wkładem materiałowym (kolor jednolity), na 

zewnątrz wykończony dekoracyjnym pasem. Wymiary kosza: 

szerokość 33 cm, długość 50 cm, wysokość: 26cm. Z nadrukiem logo. 

30 

 

Termin realizacji: poz. 1-7: od 07.05.2018 do 30.05.2018 

                              poz. 8-9: od 07.05.2018 do 15.05.2018 

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania 

ofertowego, w formie pisemnej w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę 

sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. 

 

Do oferty powinien być dołączony: projekt nadruku, opis oraz zdjęcie gadżetu. 

Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. 

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. 

Kryteriami oceny ofert będą: 

- cena – 80% 

- wizualizacja oferty – 20%.  
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Procentowy podział kosztów partnerów projektu dla kosztów zamówienia: 

a) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

42-286 Koszęcin, ul. Szkolna 13 

NIP: 5751887940 

- 

b) Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” 

42-625 Ożarowice, ul. Centralna 5 

NIP: 62523118756 

100 % 

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

biuro@lesnakrainalgd.pl lub złożona bezpośrednio w Biurze LGD w Koszęcinie przy  

ul. Szkolnej 13. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 04.05.2018r., do godz. 10.00 (ostateczna data wpływu  

do biura Stowarzyszenia) 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje 

powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 

O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani pisemnie  

za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie listem poleconym (tylko w przypadku braku 

adresu e-mail oferenta). 
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