
 
 

 

         Radziejów, 1 sierpnia 2019 r.  

 

Zapytanie ofertowe nr 12/2019 z dnia 1 sierpnia 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 koszulka t-shirt w ilości 30 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. 

 

Parametry: 

- uszyta z niekurczliwego materiału 

- taśma wzmacniająca na karku 

- okrągłe wykończenie wokół szyi 

- podwójne przeszycia przy rękawach, szyi i u dołu koszulki oraz szwy boczne 

 - gramatura 150g/m 2  

- 100% bawełna 

- Ilość – 30 sztuk 

- kolor: zielony 

- 10 szt. w rozmiarze M,  

- 10 szt. w rozmiarze L 

- 10 szt. w rozmiarze XL 

 

Nadruk:   

• Logotypy: Fundusze Europejskie, flaga RP,  Woj. Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejska, 

(pełokoloreowe, na białym tle) 

• Logo  LGD (pełnokolorowe) 

 



 
 

 

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 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 12/2019 (o terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura 

Stowarzyszenia).  

3. Termin składania ofert: do 8 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 530900618.  

mailto:radziejow@lgd.com.pl

