
 
 

         Radziejów, 26 lipca 2019 r.  

 

Zapytanie ofertowe nr 4 / 2019 z dnia 26 lipca 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 Catering podczas udziału w dwóch 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. 

 

XVIII Inscenizacja bitwy pod Płowcami – 25.08.2019 r. 

Przedmiot zamówienia: 

- grochówka – 140 litrów ( 200 ml porcja); 

- pieczywo: chleb – 2 kromki na jedną porcję; 

- zapewnienie sztućców i naczyń jednorazowych; 

- dowóz na miejsce oraz obsługa cateringu podczas imprezy; 

 

Gmina Topólka – Dożynki Powiatowe w Dębiankach – 08.09.2019 r.  

Przedmiot zamówienia: 

- żurek – 200 litrów (200 ml porcja); 

- pieczywo: chleb – 2 kromki na jedną porcję; 

- zapewnienie sztućców i naczyń jednorazowych; 

- dowóz na miejsce oraz obsługa cateringu podczas imprezy; 

 

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. Dostawa cateringu będzie realizowana na koszt wykonawcy, w ilości i na adres każdorazowo 

wskazany przez Zamawiającego na min. 7 dni przed planowaną imprezą.  

 

 

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 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 7 sierpnia 2019 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 530 900 618.  

mailto:radziejow@lgd.com.pl

