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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  

zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup namiotu wystawowego z wykonaniem nadruków 

logotypów oraz odwołań słownych o źródle finansowania. 

 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  

ul. Krasińskiego 85 

74 – 100 Gryfino 

tel./fax. 91  419 08 91, 516 196 740  

e-mail: biurodirow@gmail.com 

1. Przedmiot zamówienia: 

 
1. Zakup namiotu wystawowego o wymiarach 4x6 m z 3 ścianami pełnymi na stelażu stalowym 

wraz z 4 krzesłami wraz z wykonaniem nadruków logotypów oraz odwołań słownych o źródle 
finansowania Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 
zgodnie z księgą wizualizacji LGD DIROW oraz zasadami wizualizacji wymaganymi przy 
współfinansowaniu działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 szt. 
 
 

Nadruki powinny zawierać: 
1. Logo składające się z części graficznej oraz słownej (pełna nazwa czyli Stowarzyszenie 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich) 
2. Logotypy wymagane przy współfinansowaniu działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 

 

 

2. Złożona oferta powinna zawierać: 

 Nazwę i adres oferenta 

 Wartość oferty (netto oraz brutto), w tym cenę jednostkową na poszczególne pozycje 

zapytania ofertowego 



 Możliwy termin realizacji operacji 

 Termin ważności oferty 

3. Termin realizacji zamówienia: 

 2012 r.  

4. Osoba uprawniona do kontaktu: 

 Pracownik ds. administracji i promocji – Agnieszka Taczyńska 

adres e-mail: lgd.taczynska@gmail.com 

nr tel: 91 419 08 91  

5. Ofertę należy przekazać w terminie do: 

 08.06.2012r. do godziny 10:00 

6. Oferta powinna być sporządzona na druku oferenta opatrzona pieczątką firmową, posiadać 

datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.  

7. Oferta powinna być przesłana: 

 w formie elektronicznej skany dokumentów na adres biurodirow@gmail.com 

 na adres zleceniodawcy (liczy się data wpływu oferty a nie data stempla 

pocztowego) 

 osobiście w biurze Zleceniodawcy na ul. Krasińskiego 85, 74-100 Gryfino. 

 

8. Kryteria wyboru najkorzystniejszej dla Stowarzyszenia w oferty: 

 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o: 

a) najkorzystniejszą cenę – 100% 

 

9. Dodatkowe informacje: 

1. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy logotypy i informacje niezbędne do 

przygotowania projektów graficznych. 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wnoszenia korekt w opracowaniu graficznym. 

3. Zleceniobiorca wraz z ofertą przedstawi Zleceniodawcy zdjęcia przykładowych namiotów 

wystawowych wraz z rozmieszczeniem nadruków. 

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych z wybranym oferentem. 

W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy, którzy są zarejestrowanymi płatnikami VAT 

na terenie UE (lub posiadają swój oddział na terenie UE będący w stanie zrealizować zamówienie). 

  Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Dolnoodrzańska 

Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich do zawarcia umowy.  

Dodatkowo informujemy, iż w związku ze zmianą siedziby Stowarzyszenia oferty prosimy 

przesyłać drogą elektroniczną na podany wyżej adres 
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