
 
 

         Radziejów, 4 maja 2022 r.  

Zapytanie ofertowe nr 11/2022 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”  

ul. Kościuszki 20/22 

88-200 Radziejów  

NIP: 889-147-92-08 

 

I. 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. 

 

Przedmiot zamówienia: 

- grochówka – 80 litrów (ok. 300 porcji).; 

- pieczywo: chleb – 2 kromki na jedną porcję; 

- naczynia: miseczki głębokie i sztućce jednorazowe; 

- dowóz na miejsce imprezy oraz obsługa cateringu podczas imprezy.  

 

Miejsce i data imprezy:  

I. Miasto i Gmina Piotrków Kujawski – Dożynki gminno-parafialne w Piotrkowie 

Kujawskim  – 28.08.2022 r.  

II.  Gmina Radziejów – Dożynki gminno-parafialne w Kwilnie – 11.09.2022 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: kierownik@lgd.com.pl  w tytule wiadomości wpisując: Zapytanie ofertowe nr 11/2022.  

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

mailto:kierownik@lgd.com.pl


 
 

4. Termin składania ofert: od 4 maja 2022 r. do 13 maja 2022 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.  

 

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 nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  

5. Jeżeli w odpowiedzi na zapytanie ofertowe do biura wpłyną oferty z taką samą ceną, wówczas 

o jej wyborze będzie decydować termin złożenia oferty (data i godzina).  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie 

www.lgd.com.pl  

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania i dostarczenia zamówienia: 28.08.2022 r., 11.09.2022 r.  

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 530900618. 


