
 
 

 

         Radziejów, 26 lipca 2019 r.  

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2019 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 Notes magnetyczny, w ilości 500 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:  

Wymiary główki magnetycznej: 

- obszar całkowity – 75 mm x 75 mm  

- obszar widoczny – 75 mm x 60 mm 

- możliwość pełno kolorowego nadruku 

Wymiary notesu A7: 

- obszar całkowity – 75 mm x 105 mm 

- 50 kartek w kratkę na tekturowym podkładzie 

- papier offset 80 g 

- ilość: 500 szt.  

 Nadruk:   

• Logotypy: Flaga RP, Fundusze Europejskie, Woj. Kujawsko – Pomorskiego, Unia 

Europejska, nazwa, zdjęcia.  

• Nazwa i dane instytucji oraz logotypy nadrukowane na główce magnetycznej, zdjęcie ma 

stanowić delikatne tło na kartkach notesu. 

 

1. Oferty niespełniające 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 w 

nieprzekraczalnym terminie  do dnia 19 sierpnia 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 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail radziejow@lgd.com.pl w tytule: Zapytanie 

ofertowe nr 6/2019 (o terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura 

Stowarzyszenia).  

3. Termin składania ofert: do 6 sierpnia 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 udziela pracownik Stowarzyszenia 

Agnieszka Zawidzka pod nr telefonu 530 900 618.  

mailto:radziejow@lgd.com.pl

