
 
 

 

 

     

Radziejów, 16 czerwca 2017 r.  

 

Zapytanie ofertowe nr 10/2017 

 

 

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 Animowanie dzieci podczas udziału LGD w ośmiu 

imprezach organizowanych przez inne podmioty 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.   

 
Przedmiot zamówienia:  

 czas trwania animacji – 3 godz.; 

 malowanie twarzy; 

 bańki mydlane XXXL; 

 kreatywne baloniki; 

 przebranie animatora za postać z bajki (np. piraci, wróżki); 

 warsztaty kreatywne (np. plecenie warkoczyków, tworzenie bransoletek); 

 pokazy i nauka żonglerki. 

 

Miejsce i data imprezy: 

I.  Gmina Topólka – Festyn na powitanie lata w Dębiankach – 01.07. 2017 r.;  

II. Gmina Dobre – Piknik na powitanie wakacji w Dobrem – 09.07. 2017 r.;  



 
 

 

 

III. Gmina Bytoń – Przystanek Bytoń, letnie warsztaty aktywnego wypoczynku 23.07.2017 r.;  

IV. Miasto i Gmina Piotrków Kujawski – Dni Piotrkowa Kujawskiego – 30.07.2017 r.;  

V. Miasto Radziejów – Jarmark Królewski – 19.08.2017 r.;  

VI. Gmina Radziejów – XVI Inscenizacja bitwy pod Płowcami – 20.08.2017 r.;  

VII. Gmina Osięciny – Dożynki Gminno – Parafialne w Osięcinach – 03.09.2017 r.; 

VIII. Gmina Radziejów – Dożynki Gminno – Parafialne w Płowcach – 10.09.2017 r.  

 

2. Oferty niespełniające ww. parametrów zostaną odrzucone. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

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

4. Wykonanie usługi będzie realizowane na adres każdorazowo wskazany przez 

Zamawiającego na min. 7 dni przed planowaną imprezą (nie dotyczy Gmina Topólka 

– Festyn na powitanie lata w Dębiankach – 01.07. 2017 r.). 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

1. Termin ważności oferty/zamówienie będzie realizowane: do 30 września 2017 r. 

 

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 23 czerwca 2017 r. do godz. 15.30. 

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 Agnieszka Zawidzka pod nr telefonu 530 900 618.   

 

mailto:radziejow@lgd.com.pl


 
 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie 

Stowarzyszenia www.lgd.com.pl. 


