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Koszęcin, 27.04.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/2018/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 Parasol z poliestru, średnica od 100 cm, długość min. 90 cm z 

nadrukiem logo na jednym brycie w jednym kolorze. 

100 

2 Podkładka pod mysz typu SLIM o wymiarach 220x180mm z warstwą 300 

mailto:biuro@lesnakrainalgd.pl
http://www.lgd-brynica.pl/mailtolgd@lgd-brynica.pl


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

„Leśna Kraina Górnego Śląska” 
 

 

ul. Szkolna 13; 42-286 Koszęcin 

e-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl 

tel.:  (34) 373 52 95 

NIP: 5751887940; REGON: 360891224 

KRS: 0000529355 

www.lesnakrainalgd.pl 

 

 

 

 Lokalna Grupa Działania  

„Brynica to nie granica” 
 

 

Pyrzowice ul. Centralna 5, 42-625 Ożarowice 

e-mail: lgd@lgd-brynica.pl 

tel. 32 380 23 28 

NIP: 625-23-18-756; REGON: 240450792 

KRS: 0000263450 

www.lgd-brynica.pl 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

antypoślizgową. Z nadrukiem logo. 

3 Kubek ceramiczny z uchem dwukolorowy. Z nadrukiem logo. 200 

4 Notes z magnesem na lodówkę o wymiarach 105x75mm, ilość kartek 

25 sztuk. Z nadrukiem logo. 

500 

5 Leżak ze stelażem z drewna oraz odpornej na promieniowanie UV 

tkaniny poliestrowej kolorowej. Z nadrukiem logo. 

100 

6 Torba papierowa – kolorowa o wym. 31,5x25x10,7cm. Z nadrukiem 

logo. 

100 

7 Torba wykonana z włókniny 80g/m2 z wyciętymi miejscami na uchwyt. 

Z nadrukiem logo. 

100 

8 Plecak na jedno ramię- naramienna torba wykonana z wytrzymałego 

poliestru, posiadająca główną kieszeń oraz przegródkę na telefon 

komórkowy i dwie kieszonki z zamkiem. Z nadrukiem logo. 

50 

9 Termos ze stali nierdzewnej z podwójną ścianką pojemność 500 ml 

kolor zielony. Z nadrukiem logo. 

50 

10 Worek termoizolacyjny. Worek ze sznurkiem w wersji 

termoizolacyjnej wykonanej z poliestru, jeden kolor. Z nadrukiem logo. 

100 

11 Torba na plażę w paski, wyposażona w komorę główną zamykana na 

rzep, z dodatkową kieszonką na zamek, uchwyty sznurkowe z bawełny. 

Z nadrukiem logo. 

100 

12 Mata plażowa wykonana z polipropylenu, z nadmuchiwana poduszką, 

składana w torbę do rozmiarów 28,5x24 cm. Jeden kolor. Z nadrukiem 

logo. 

100 

13 Torba bawełniana z długimi uszami (ok. 70 cm), gramatura torby 

140g/m2. Z nadrukiem logo. 

200 

14 Taśma odblaskowa na nadgarstek, kolor zielony, wymiary 320x30mm. 

Z nadrukiem logo. 

200 

15 Opaska na nadgarstek – regulowana bransoletka fluorescencyjna. 1 

kolor. Z nadrukiem logo. 

200 

16 Piłka antystresowa – gumowa, 1 kolor. Z nadrukiem logo. 200 

17 Torba do kolorowania z laminowanej fizeliny o gram. 200gr/m2,  

z 5 mazakami. Z nadrukiem logo. 

100 
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Termin realizacji: od 07.05.2018 do 30.05.2018 

 

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%.  

 

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 

 

100 % 

b) Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” 

42-625 Ożarowice, ul. Centralna 5 

NIP: 62523118756 

- 

 

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. 12:00 (ostateczna data wpływu  

do biura Stowarzyszenia) 
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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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