
 
 

 

         Radziejów, 13.03.2019 r.  

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2019 z dnia 13 marca 2019 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 parasol z drewnianą rączką  w ilości 50 sztuk 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 parasola:  

- materiał: polyester 190T  

- rozmiar: Ø 104x89 CM (dopuszczalny jest rozmiar zbliżony do wskazanego w niniejszym 

zamówieniu) 

- rączka drewniana – brązowa 

- drewniane wykończenia 

- lakierowane żebra 

- ręcznie otwierany i zamykany 

- kolor: zielony 

 Nadruk:   

 Logotypy: Fundusze Europejskie, Woj. Kujawsko – Pomorskiego, Unia Europejska 

 Nadruk na dowolnym panelu na zewnątrz w kolorze czarno - białym 

 

1. Oferty nie spełniające ww. parametrów zostaną odrzucone.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  

3. Dostawa przedmiotu zamówienia transportem dostawcy bądź przesyłką kurierską na koszt 

dostawcy. Wykonanie usługi będzie realizowane na adres Zamawiającego.  



 
 

 

Zamówienie powinno być zrealizowane i dostarczone przez wykonawcę najpóźniej do dnia 

27 marca 2019 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 3/2019. O terminowości złożenia oferty 

decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.  

3. Termin składania ofert: od 13 marca 2019 r. do 19 marca 2019 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 udzielają pracownicy 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” pod nr telefonu 

530900618.  

mailto:radziejow@lgd.com.pl

