
 
 

         Radziejów, 6 czerwca 2018 r.  

 

Zapytanie ofertowe nr 9/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.  

 

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 namiot ekspresowy 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. 

 

Wymagane parametry namiotu ekspresowego:  

1. Materiał konstrukcyjny: 

 - stelaż metalowy, składany systemem nożycowym, wymiary stelaża po złożeniu:   

160x30x30 cm 

2. Wymiary namiotu (szer. x gł. x wys.): -300 cm x 300 cm x 285/305. 

3. Zakres regulacji: - 300 cm x 300 cm x 285/305. 

4. Poszycie: 

- 3 ściany boczne + ściana frontowa zamykająca – mocowane na rzepy,  

- pełne ściany z impregnowanego poliestru gr. 300 g/m2, wodoodporny 

5. Kolor: -  zielony. 

6. W komplecie: stelaż, dach, 3 ściany boczne + ściana frontowa zamykająca, szpilki, obciążniki, 

torba poliestrowa z rączkami. 

7. Nadruk:   

• logotypy UE, Fundusze Europejskie, Woj. Kujawsko – Pomorskiego, flaga RP (wszystkie 

logotypy pełnokolorowe na białym tle) + nazwa Stowarzyszenia  (nadruk w kolorze)    

• na dwóch  ścianach bocznych od zewnątrz  - logotypy (nadruk w kolorze na białym tle).  



 
 

•  na dachu napis: Stowarzyszenie Lokalna  Grupa Działania „Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego” oraz logo LGD. 

2. Oferty nie spełniające 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. Dostawa przedmiotu zamówienia transportem dostawcy bądź przesyłką kurierską na koszt 

dostawcy. Wykonanie usługi będzie realizowane na adres  Zamawiającego. 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

1. Ważność oferty będzie obowiązywać do 30 września 2018 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 na adres: Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego”, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów lub pocztą elektroniczną na adres e-mail 

radziejow@lgd.com.pl w tytule: Zapytanie ofertowe nr 9/2018 (o terminowości złożenia oferty 

decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia).  

3. Termin składania ofert: od 6 czerwca do 13 czerwca 2018 r. do godz. 12.00.  

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 530900618.  

mailto:radziejow@lgd.com.pl

