Władysławowo, dnia 09.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 09/05/2019
Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą we Władysławowie zaprasza do
złożenia oferty na wykonanie i dostawę artykułów reklamowych – zgodnie z poniższym
zestawieniem.
I.

ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, 84-120 Władysławowo, ul. Portowa 15;
tel: 58 774 68 90, 722 224 585; e-mail: biuro@plgr.pl
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:

Nazwa produktu

Worek marynarski

Ręcznik plażowy 1*

Ręcznik plażowy 2*



Specyfikacja
Ilość sztuk/opakowania
Worek marynarski zgodny z poniższą specyfikacją:
 Wymiary około 20 x 30 x 55 cm, tolerancja +/3 cm;
 Pojemność: min. 33 litry;
200 sztuk
 Wykonany z wodoodpornej tkaniny;
 Rodzaj zamknięcia – dowolne np. wiązane,
zamek błyskawiczny, karabińczyk.
 Kolor: jedno kolorowy: preferowane kolory
granat / jasne odcienie brązu
Ręcznik plażowy zgodny z poniższą specyfikacją:
Wymiary 160x80 cm
Materiał: bawełna stanowiąca co najmniej 70%,
Kolor: ręczniki jednokolorowe w odcieniach
200 sztuk
niebieskiego, czerwonego lub żółtego, wykluczany
użycie kolorów jaskrawych, neonowych.
Ręcznik plażowy zgodny z poniższą specyfikacją:
Wymiary 140x70 cm
Materiał: bawełna stanowiąca co najmniej 70%,
Kolor: ręczniki jednokolorowe w odcieniach
niebieskiego, czerwonego lub żółtego, wykluczany
użycie kolorów jaskrawych, neonowych.

Zamawiający dokona wyboru jednego z typów ręczniaka, wybór będzie uzależniony od
wartości oraz oceny jakościowej ręczniaka. Zwrócimy się do wybranych wykonawców z
prośbą o dostarczenie próbek.

Wybranemu Wykonawcy zostanie udzielone zlecenie na wykonania i dostawę w/w artykułów.
TERMIN ODPOWIEDZI:
19.05.2019 r, godz. 12:00 – Decyduje data wpływu oferty do biura.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
09.06.2019 r.
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III.
OPIS ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE,
Ofertę, sporządzoną wg. załączonego wzoru, w formie pisemnej składa się osobiście lub przesyła
pocztą do Biura PLGR, adres: 84-120 Władysławowo ul. Portowa 15 lub pocztą elektroniczną na adres
biuro@plgr.pl. Na korespondencji należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz napis: oferta do
zamówienia nr 09/05/2019
Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.
W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty
podlegają odrzuceniu.
IV.
KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Cena – 100 %
V.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY SKŁADANEJ OFERTY:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) koszty transportu/dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT (jeśli dotyczy),
c) inne koszty niezbędne do poniesienia w celu wykonania przedmiotu zamówienia,
Zamawiający za wykonaną usługę dokona płatności przelewem w ciągu 14 dni, licząc od daty
dostarczenia przedmiotu zamówienia, faktury VAT i protokołu odbioru przedmiotu zapytania do
siedziby Zamawiającego.
VI.
DODATKOWE INFORMACJE WS. ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie nie
podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających,
będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów
i treści oferty.
Wszystkie przedmioty niniejszego zapytania podlegają obowiązkowemu znakowaniu zgodne
z wzorem i zasadami promocji projektów finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014 – 2020 dla operacji wielofunduszowych. Księgą Wizualizacji dostępna jest na stronie
http://plgr.pl/plgr/do-pobrania/ w zakładce oznakowanie projektów.
Przykładowy układ logotypów znajduje się w nagłówku niniejszego zapytania.
VII.

DODATKOWE INFORMACJE WS. ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Paweł Kirkowski
tel. 58 774 68 90, 722 224 585, e-mail p.kirkowski@plgr.pl
Załączniki:
1.
Załącznik nr 1 wzór oferty.
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