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Władysławowo, dnia 20.04.2020  r. 
 

 
 

Zapytanie ofertowe nr 01/2020/PWR 
 
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 Specyfikacja Ilość sztuk 

Bluza z kapturem  

Krój / styl: męska – 15 szt. kobieca – 10 szt. 
Skład: 100 % bawełna  
Kolor: granatowy / niebieski 
Gramatura: min 300 g/m² 
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL 
Na całej długości zapinana na suwak metalowy. 
Kaptur z podszewką, regulowany sznurkiem 
Dół bluzy i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej z dodatkiem 
elastanu 
Znakowanie - nadruk kolorowy. 
Przykładowy: https://sklep-logos.pl/pl/p/Bluza-meska-z-kapturem-
Malfini-Premium-Voyage-452/1036?fbclid=IwAR3EIJyKB16-
DO_E9IB14XAuSpGBvNixCC9WDpw9zlelc81Ulho6WQdiBP4 

25 sztuk 

Koszulka POLO 

Styl: męska – 15 szt. kobieca – 10 szt. 
Krój: regular fit lub regular 
Skład materiału: 95% bawełna / 5% elastan 
Gramatura: min 200 g/m² 
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, 
Listwa z 3 guzikami  
Taśma wzmacniająca na karku 
Kołnierzyk z tego samego materiału i w tym samym kolorze 
Znakowanie - nadruk kolorowy. 
Przykładowy: https://sklep-logos.pl/pl/p/Meska-koszulka-Polo-
Elevate-
Markham/1131?fbclid=IwAR10K1IsQqOCNElZPH1WOiRxcAo3CG34OTll
WJMoYGtZ1Rj1RXnGhrhig1g 

25 sztuk 
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Etui na smartfona 

Wodoodporne etui na smartfona z tworzywa sztucznego; szczelny 
pokrowiec na telefon o wymiarach do: 140 x 80 x 10 mm.  
Wyposażony w smycz z klamerką.  
Wymiary etui: 130x205x7 mm.  
Znakowanie - nadruk monochromatyczny. 
Przykładowy:  
 25 sztuk 

Wybranemu Wykonawcy zostanie udzielone zlecenie na wykonania i dostawę w/w artykułów. 
 
TERMIN ODPOWIEDZI: 
30.04.2020 r, godz. 12:00 – Decyduje data wpływu oferty do biura. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
31.08.2020 r. 
 

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 01/2020/PWR 
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 do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów, typów lub pochodzenia 
wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dopisuje wyrazy: „lub równoważny”.  
W przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pojawiają się wskazania znaków 
towarowych, norm, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, iż podano je jako przykładowe, 
mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i określające standard techniczny  
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i jakościowy. Zamawiający opisując w ten sposób przedmiot zamówienia, nie wskazuje na konkretny 
wyrób czy producenta. Nazwy własne są przykładowe, określają jedynie klasę produktu i służą 
ustaleniu standardu. 
 
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 Operacyjnego „Rybactwo  
i Morze” na lata 2014-2020. 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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Załącznik nr 1 do Zapytanie ofertowe 1/2020/ PWR 
 

………………………………. 
(Miejscowość, data) 

 
………………………………….. 
(Dane teleadresowe) 

Stowarzyszenie  
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka 
ul. Portowa 15 84-120 Władysławowo  
 

OFERTA 
dotyczy: Zapytanie cenowe 1/2020/PWR 
 
Odpowiadając na w/w zapytanie oferuję wykonanie całości usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z 
wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:  
 

Nazwa produktu Wartość netto Wartość brutto 

Bluza z kapturem  25 sztuk   

Koszulka POLO 25 sztuk   

Etui na smartfona 25 sztuk   

 
Łączna kwota netto ………………. 

Łączna kwota brutto …………………. 

Wartość podatku VAT (jeśli dotyczy) ………………. 

 
1. Oświadczam/y, że zaoferowana cena  obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia wskazanego w 

zapytaniu ofertowym, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości 
przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.  

2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczam, że zawarte w „zapytaniu ofertowym" warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w 
przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach. 

4. Oświadczam/y, że zaoferowana w ofercie kwota jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia, łącznie z ryzykiem i odpowiedzialnością za prawidłowe oszacowanie wszystkich 
kosztów. 

5. Oświadczam/y, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

6. Oświadczam/y, że między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru, a Wykonawcą nie zachodzą powiązania 
kapitałowe lub osobowe polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

7. Oświadczam/y, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
 

           
…..................................................................... 

    Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta 
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