
 
 

 

     

Radziejów, 15 lutego 2018 r.  

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 

ul. Kościuszki 20/22 

88 – 200 Radziejów 

NIP: 889-147-92-08 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tonerów dla Lokalnej Grupy Działania 

„Razem dla Powiatu Radziejowskiego” dla projektu Wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i animacji realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.   

2. Parametry techniczne: 

a) Toner Ricoh 2501E do Ricoh MP2001L:  

 producent – Ricoh (oferowany toner nie może być zamiennikiem); 

 kod producenta – 842009; 

 kolor – czarny; 

 wydajność – 9000 stron A4 (pokrycie – 5%); 

 ilość – 3 szt.; 

b) Toner HP do drukarki HP LaserJet M1132: 

 producent – HP (oferowany toner nie może być zamiennikiem); 

 kod producenta – 85A; 

 kolor – czarny; 

 wydajność – 1600 stron A4 (pokrycie – 5%); 

 ilość – 2 szt.; 

c) toner HP do drukarki HP LaserJet P1005: 

 producent – HP (oferowany toner nie może być zamiennikiem); 

 kod producenta – 35A; 

 kolor – czarny; 



 
 

 

 wydajność – 1500 stron A4 (pokrycie – 5%);  

 ilość – 2 szt. 

 

3. Oferty niespełniające ww. parametrów zostaną odrzucone. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.   

5. Dostawa tonerów będzie realizowana na koszt Wykonawcy, na adres: 

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 

ul. Kościuszki 58 

88 – 200 Radziejów 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

1. Zamówienie będzie realizowane do 28 lutego 2018 r. (dostawa). 

2. Dostawa towaru realizowana będzie w godz. pracy Zamawiającego tj. 7:30 – 15:30.   

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

1. Wykonawca składa ofertę sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Formularzem 

ofertowym. 

2. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście w Biurze LGD,  

ul. Kościuszki 58, Radziejów, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: radziejow@lgd.com.pl (o terminowości złożenia oferty decyduje data 

wpływu do Biura Stowarzyszenia). 

3. Ofertę należy złożyć do dnia 21 lutego 2018 r. do godz. 13.30. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

ofertę.   

 

DODATKOWE INFORMACJE  

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pracownik 

Stowarzyszenia Monika Maciołek pod nr telefonu 530 900 618.   

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie 

Stowarzyszenia www.lgd.com.pl. 
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