
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:
dostawy  2  namiotów  wystawienniczych  z  logiem  i  wyposażeniem  –  w  ramach  wsparcia  na
funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 ze środków pochodzących z funduszu EFS.

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:
dostawa 2 namiotów wystawienniczych z logo i wyposażeniem.

3. Opis warunków udziału:

Podstawowe parametry dotyczące namiotu wystawienniczego z logo i wypisażeniem:
 namiot ekspresowy;
 kolor: zielony
 wymiary: 2 x 3m
 4 ściany
 mocne  aluminiowe  profile  i  łączenia,  namiot  na  konstrukcji  aluminiowej  o  profilu

30x30mm,
 tkanina poliestrowa o gramaturze 200g/m2 wodoszczelna, odporna na UV, 

ścierania i rozdarcia,
 w komplecie torba transportowa, szpile, liny odciągowe z kotwami.
 nadruk na poszyciu  –  kolorowe logo  (nadruk:  full color) i napis  Stowarzyszenie  LGD 

„Dolina Drwęcy”
 rozkładany stół wymiary ok.1,5x0,8 m, 4 rozkładane krzesła, 
 flaga winder z kolorowym logo  (nadruk:  full color) i napis  Stowarzyszenie  LGD „Dolina 

Drwęcy”, nadruk dwustronny, okrągła stabilna podstawa, wymiar: 220 x 70 cm, rozmiar 
flagi: 160 x 70 cm, stelaż: rozkładany, zbudowany z aluminium i włókna szklanego  
zakończenie:prostokątne lub łuk

Wszelkie zmiany wymagają zgody Zamawiającego.

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 wykonania i dostawy 
namiotu wystawienniczego z logo.

Termin realizacji zamówienia najpóźniej do 31.01.2019r.

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%
BRAK PRAWIDŁOWEGO WSKAZANIA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
BĘDZIE POWODEM ODRZUCENIA OFERTY!

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

19.12.2018r. (środa) do godz. 13:00

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
......................................................................................................................................................
adres zamieszkania/siedziba ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
kontakt: mail, tel...........................................................................................................................
składamy ofertę na dostawę 2 namiotów wystawienniczych z logo i wyposażeniem – w ramach
wsparcia  na  funkcjonowanie  LGD  udzielanego  w  ramach  RPO  Województwa  Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z funduszu EFS.

Cena wykonania i dostawy namiotów wystawienniczych z logo i wyposażeniem z logo:

2 namioty wystawiennicze z logo i wyposażeniem:

Cena ………………………….…………………………….. zł. (netto)

Cena ………………………………………………………… zł (VAT)

Cena …............................................................................ zł. (brutto)

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
wykonania i dostawy 2 namiotów wystawienniczych z logo i wyposażeniem 

Niniejszym oświadczam/my, iż posiadam/my niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonania
i dostawy  2  namiotów  wystawienniczych  z  logo  i wyposażeniem  –  w  ramach  wsparcia  na
funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 ze środków pochodzących z funduszu EFS.

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

miejscowość, data podpis


