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         ZAPYTANIE OFERTOWE 

         z dnia 27.11.2017 r. 

 

             

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania (Zamawiający) 

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej do uwzględnieniem poniższych wymagań: 

1. Przedmiot zamówienia :  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego następujących 

gadżetów promocyjnych: 

• Peleryna w kulce (dopuszcza się mix kolorów) 

• nakład:  200 szt.   

• Czas realizacji: do 30 dni od daty zamówienia 

• Ważność oferty: marzec 2018 

 

• Zawieszka ze światłem stałym i migającym, karabińczyk (dopuszcza się mix kolorów) 

• nakład:  200 szt.   

• Czas realizacji: do 30 dni od daty zamówienia 

• Ważność oferty: marzec 2018 

 

• Etui YOUNG jasne zielone 

• nakład:  200 szt.   

• Czas realizacji: do 30 dni od daty zamówienia 

• Ważność oferty: marzec 2018 

 

• Brelok do kluczy, otwieracz do butelek, lampka LED  (dopuszcza się mix kolorów) 

• nakład:  400 szt.   

• Czas realizacji: do 30 dni od daty zamówienia 

• Ważność oferty: marzec 2018 

 

• Mini ołówek (dopuszcza się mix kolorów) 

• nakład:  800 szt.   

• Czas realizacji: do 30 dni od daty zamówienia 

• Ważność oferty: marzec 2018 

 

3. Oferta powinna zawierać koszt gadżetów wraz z kosztem przygotowania projektu graficznego 

nadruków (oznakowania) i ich wykonanie, oraz koszt dostarczenia przedmiotu zamówienia  

do siedziby Zamawiającego.  

4. Oferty należy składać do dnia 30.11.2017 na adres mailowy rodzinnyraj@gmail.com. 
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5. Na wyżej wymienionych materiałach Wykonawca jest zobowiązany wykonać nadruk logotypów 

zgodnie z księgą wizualizacji oraz załączanym projektem przesłanym po dokonaniu wyboru 

oferenta. 

6. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Paweł Pulkowski, 

rodzinnyraj@gmail.com, tel. 604 954 792 

 

7. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej 

w oparciu o następujące kryterium: ceny za wykonanie całości zamówienia:  100 % 

8. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę  

za wykonanie całości zamówienia. 

 

 


