
 
 

 

        Radziejów, 22 października 2020 r.  

Zapytanie ofertowe nr 3/2020 z dnia 22 października 2020 r.  

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”  

ul. Kościuszki 20/22 

88-200 Radziejów  

NIP: 889-147-92-08 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia są klocki wafle – zestaw z kartami 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. 

Klocki wafle – zestaw z kartami - parametry: 

- 87 elementów o wym. od 4,5 x 4,5 cm do 22 x 7 cm 

- wym. klocka 10 x 10 x 1m 

- 10 kart pracy z grubego kartonu o wym. 21 x 25 cm 

- karty dwustronne: na jednej stronie potrzebne elementy oraz gotowa budowla, po drugiej stronie 

etapy budowania 

- karton o wym. 39,5 x 29,5 x 29,5 cm. 

 

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

1. Wykonawca składa ofertę sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Formularzem ofertowym 

oraz wizualizacją zamówienia (zdjęcie poglądowe).  

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 wiadomości wpisując tytuł: Zapytanie ofertowe nr 3/2020.  

3. O terminowości złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Biura Stowarzyszenia.  

4. Termin składania ofert: od 22 października 2020 r. do 30 października 2020 r. do godz. 12.00. 

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  
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IV. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:  

- z oferty wynika, że przedmiot zamówienia nie spełnia wynikających z zamówienia 

parametrów, 

- oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do pozostałych złożonych ofert,  

- oferta nie zawiera czytelnego podpisu osoby upoważnionej lub pieczątki imiennej bądź 

firmowej, 

- oferta została złożona po terminie. 

2. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta z najniższą ceną.  

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

uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  

 

V. INFORMACJA O W YBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie www.lgd.com.pl 

 

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA  

1. Termin wykonania i dostarczenia zamówienia do Zamawiającego: do 10 listopada 2020 r.  

2. Dostawa towaru realizowana będzie w czasie pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku, w 

godzinach 7:30 – 15:30.  

 

VII. FORMA PŁATNOŚCI:  

Zamawiający dokona płatności przelewem bankowym, po realizacji i dostawie zamówienia, na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Termin zapłaty będzie nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych.  

 

DODATKOWE INFORMACJE  

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pracownik Stowarzyszenia 

Agnieszka Zawidzka pod nr telefonu 530 900 618.  

http://www.lgd.com.pl/

