
 
 
 
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:  
na dostawę flipchartu magnetycznego mobilnego z blokiem papieru oraz kompletem pisaków 
suchościeralnych do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – 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:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa flipchartu magnetycznego mobilnego z blokiem papieru 
oraz kompletem pisaków suchościeralnych do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Dolina Drwęcy”. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia - pkt 3.   
 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Opis warunków udziału:  
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa flipchartu magnetycznego mobilnego z blokiem papieru 
oraz kompletem pisaków suchościeralnych do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Dolina Drwęcy”.  
3.2 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,  
b) przekazanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie protokolarnie przy obecności 
Wykonawcy i Zamawiającego,  
c) wymagany okres gwarancji przynajmniej: 24 miesiące liczone od dnia wystawienia faktury, 

d) termin lub okres wykonania zamówienia: dostawa odbędzie się do dnia 17 grudnia 2018 r.



Podstawowe parametry dotyczące flipchartu magnetycznego mobilnego z blokiem papieru oraz 

kompletem pisaków suchościeralnych:  
 ilość: 1 szt.,
 gwarancja – minimum 24 miesiące, 

 rozmiar: 100x70 cm 

 powierzchnia suchościeralna magnetyczna 

 wyposażony w 5 kółek, kółka posiadające blokadę zapobiegającą przesuwaniu się flipcharta 

podczas użytkowania. 

 regulowane uchwyty na arkusze papieru 

 półka na pisaki 

 blok papieru dostosowany do flipchartu 

 komplet 4 suchościeralnych kolorowych pisaków z gąbką 

 

Wszelkie zmiany wymagają zgody Zamawiającego. 

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania zamówienia w 
postępowaniu składa następujące dokumenty:  
- wypełniony formularz ofertowy,  
 

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 

- cena – 100% 

 

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

 13.12.2018 r. do godz. 12:00 
 

 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: e-mail, tel.................................................................................................................................. 
składamy ofertę na dostawę flipchartu magnetycznego mobilnego z blokiem papieru oraz 
kompletem pisaków suchościeralnych do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 
Drwęcy” w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z funduszu EFS. 
 
 

 

Cena flipchartu magnetycznego mobilnego z blokiem papieru oraz kompletem pisaków 

suchościeralnych: 

 

  
 flipchart magnetyczny mobilny z blokiem 

papieru oraz kompletem pisaków 

suchościeralnych 

Cena netto  

VAT 
 

Cena brutto 
 

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 

 

...............................................                                                        ......................................................... 
     miejscowość  i data 

  
Pod pis osoby upoważnionej

  


