
            

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
Gałczewo 7
87-400 Golub-Dobrzyń
Biuro Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy”
Plac 1000-lecia 22a
87-400 Golub-Dobrzyń

Zaproszenie do składania ofert dotyczące
zakupu i dostawy nagród dla uczestników konkursów plastycznych.
 
 Postępowanie nie  podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych –
wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000,00 euro (art. 4 pkt 8 ustawy)

1. Zamawiający 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 
Siedziba: Gałczewo 7, 87-400 Golub-Dobrzyń 
REGON: 340142030, NIP: 5030024812 

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nagród dla uczestników konkursów plastycznych –
do biura Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” (Placu 1000-lecia 22a, 87-400
Golub-Dobrzyń).  Wymagania  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  zawarte  są  w  szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia – pkt 3 – określającym nazwę artykułu wraz z opisem wymaganych
właściwości jednostkę miary, ilość i kolor. 

3. Opis warunków udziału: 
3.1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz spełniać wymogi norm
określonych obowiązującym prawem.

a) dostawa obejmuje koszt i transport – na koszt wykonawcy – na miejsce wyznaczone przez
Zamawiającego,

Podstawowe parametry dotyczące nagród dla uczestników konkursu plastycznego:
 

1. Aparat NIKON Coolpix A10 16Mpx + Futerał (6 zestawów)
• Rozdzielczość efektywna [Mpx]: 16.1
• Rodzaj matrycy: CCD
• Rozmiar matrycy [cal]: 1/2.3
• Wielkość ekranu LCD [cal]: 2.7
• Stabilizator obrazu: Cyfrowy



            

• Zoom optyczny: x5
• Zoom cyfrowy: 4
• Lampa błyskowa: wbudowana
• baterie zasilające
• karta pamięci SDHC 32GB

2. Pendrive (12 sztuk)
 Pojemność: 32GB
 Gwarancja: 5 lat 
 zapis do 30 MB/s odczyt do 100 MB/s
 Podłączenie do komputera: USB 3.0, USB 2.0

3. Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem radiem karta (8 sztuk)
• Wersja Bluetooth: 4.2
• Zasięg: 10m
• Obsługa kart: MicroSD do 32GB
• Obsługiwany format plików: MP3/WMA
• Częstotliwość pracy radia FM: 87,5-108MHz
• Akumulator: Litowy 250mAh
• Głośnik: 40mm
• Czułość głośnika: 115dB/1KHz
• Impedancja: 32Ohm
• Pasmo przenoszenia: 20Hz-20KHz
• Czułość mikrofonu: -58dB
• Kabel: 1,5m zakończony obustronnie wtyczką mini jack

Wszelkie zmiany wymagają zgody Zamawiającego.

Nie przyjmujemy ofert częściowych.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania zamówienia
w postępowaniu składa następujące dokumenty:
 wypełniony formularz ofertowy,
 oświadczenie  o  posiadaniu  niezbędnych  uprawnień  i  wiedzy  w  celu  sprzedaży  i  dostawy

nagród dla uczestników konkursu plastycznego.

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 cena 90%

 termin  realizacji  zamówienia,  rozumiany  jako  termin  dostarczenia  do  biura  (ilość  dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy) – 10%

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
Oferty należy złożyć w zamkniętej  kopercie z dopiskiem:  „Oferta dotycząca zakupu i dostawy
nagród  dla  uczestników  konkursów  plastycznych”  –w Biurze  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa
Działania  „Dolina  Drwęcy”,   przy  Placu  1000-lecia  22a,  87-400  Golub-Dobrzyń,  w  terminie
do dnia:

21.12.2018r. do godz. 10:00



            

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” czynne:
- poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 10:00 – 18:00 
- środa, piątek w godz. 8:00 – 16:00

                                                                                             Z poważaniem

                                                                                     /-/  Magdalena Gadomska
                                                                                                Prezes Zarządu                                    



            

Załącznik nr 1

OFERTA

Ja/My niżej  podpisani  składamy ofertę  na zakup i  dostawę nagród dla  uczestników konkursów
plastycznych.

Cena zakupu i dostawy nagród dla uczestników konkursów plastycznych.        
kpl. nagród dla uczestników konkursów plastycznych razem:

Lp.
ilość Cena

netto
VAT Cena

brutto

1.
Aparat  NIKON  Coolpix  A10  16Mpx  +
Futerał 

6

2. Pendrive 12

3.
Słuchawki  bezprzewodowe  z  mikrofonem
radiem karta 

6

Razem wartość oferty: ………………………………………………………………………………

Słownie: ………………………………………………………………………………………………

Termin realizacji zamówienia - …………..dni kalendarzowych od podpisania umowy.

...............................................                                                    .........................................................
     miejscowość  i data                                                                                                    Podpis osoby upoważnionej



            

                                                                                                                                     Załącznik nr 2

Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień i wiedzy w celu zakupu i dostawy nagród
dla uczestników konkursu plastycznego                         

Niniejszym oświadczam/my,  iż posiadam/my niezbędną wiedzę i  uprawnienia do zakupu
i dostawy nagród dla uczestników konkursu plastycznego.

…...............................................                                         …............................................................
               miejscowość, data                                                                                                               podpis


