
             
    

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 konkursu plastycznego –  „Co zmieniło się w Twoim 

otoczeniu dzięki Funduszom Unijnym” 

  

 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 konkursu plastycznego –

„Co zmieniło się w Twoim otoczeniu dzięki Funduszom Unijnym” 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, 

b) termin lub okres wykonania zamówienia: dostawa odbędzie się najpóźniej do dnia 

13 czerwca 2018 r. 

 

Podstawowe parametry dotyczące nagród dla uczestników konkursu plastycznego: 

  

1. Gra BOULE 

− 8 kul, stalowe chromowane Waga kul około 750 gram 

− Średnica kul około 73 mm 

− Średnica kuli drewnianej około 29 mm 



             
− sznurek do odmierzania odległości 

− instrukcja w języku polskim 

− pokrowiec ułatwiający przenoszenie kul 

 

2. Zestaw do gry w krykieta dla 6 osób 

− Komplet zawiera 6 młotków wykonanych z drewna,  

− 6 różnokolorowe kule wykonanych z drewna,  

− 2 słupki,  

− 10 stalowych bramek, 

− Całość zapakowana w worku, 

− Długość kijów: 79 cm, 

− Średnica otworu: 5,5 cm, 

− Średnica kuli: 6,5 cm. 

 

3. EPEE 3D Magic Fabryka Zestaw startowy z urządzeniem 

− 1 urządzenie 3D (do użytku w pionie lub w poziomie) 

− 3 magiczne żele 

− 3 foremki 3D  

− 3 szablony  

− 2 szablony do realizacji własnych pomysłów  

− instrukcja obsługi 

 

4. DUŻE BIERKI podłogowe 50 cm – 3 komplety 

− Zestaw 41 bierek, 

− Wymiary długość: 50 cm; średnica: ok. 0,5 cm, 

− Materiał: drewno, 

− Opakowanie: kolorowy karton. 

 

5. Zestaw sportowy – 9 kompletów 

• Badminton: 

− 2 paletki i lotka. 

− długość całej paletki44,5 cm 

− średnica rakiety 22,5 cm 

− długość rączki 21,5 cm 

• Plażowy ping pong 

− 2 drewniane paletki + miękka piankowa piłeczka. 

− długość paletki 33cm 

− średnica 19cm 

− długość rączki 14,5cm 

• Catch ball  

− 2 talerze pokryte rzepem i piłeczki tenisowej. 

− Wymiary talerza: 18,5 cm 



             
• Frisbee 

− Średnica talerza 22cm 

• Bila na sznurkach 

− Długość sznurka 155cm. 

 

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. 

− Oświadczenie. 

Termin realizacji zamówienia wskazany przez zamawiającego – najpóźniej do 13.06.2018r. 

 

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 konkursu plastycznego” –w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Dolina Drwęcy”,  przy Placu 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń, w terminie 

do dnia: 

06.06.2018r. do godz. 15:00 

 

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 konkursu 

plastycznego – „Co zmieniło się w Twoim otoczeniu dzięki Funduszom Unijnym” 

 

Cena zakupu i dostawy nagród dla uczestników konkursu plastycznego –„Co zmieniło się w Twoim 

otoczeniu dzięki Funduszom Unijnym”.                                               

kpl. nagród dla uczestników konkursu plastycznego razem: 

 

Lp. 
 ilość Cena 

netto 

VAT Cena 

brutto 

1.  Gra BOULE 1    

2.  Zestaw do gry w krykieta dla 6 osób 1    

3.  
EPEE 3D Magic Fabryka Zestaw startowy 

z urządzeniem 
1 

   

4.  DUŻE BIERKI podłogowe 50 cm  3    

5.  Zestaw sportowy  9    

 

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 – „Co zmieniło się w Twoim otoczeniu dzięki 

Funduszom Unijnym”                            

 

 Niniejszym oświadczam/my, iż posiadam/my niezbędną wiedzę i uprawnienia do zakupu 

i dostawy nagród dla uczestników konkursu plastycznego – „Co zmieniło się w Twoim otoczeniu 

dzięki Funduszom Unijnym”  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

Załącznik nr 3 

 

Oświadczenie 
 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

 

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


