
 
 

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: 

wykonania i dostawy gadżetów promocyjnych – 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: 

wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych z logo. Projekt graficzny oraz rodzaj znakowania po 

stronie oferenta, do zaakceptowania przez Zamawiającego.  Wykonanie gadżetów zgodnie z Księgą 

identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności 

na lata 2014-2020. 

 

3. Opis warunków udziału: 
 

Podstawowe parametry dotyczące gadżetów promocyjnych z logo:  
 

1. Kolorowanka: 

 blok sklejany w górnej części, 

 minimum 10 obrazków do kolorowania, 

 ilość: komplet 500 szt.; 

 kolorowe  loga  oraz  dane  teleadresowe  Zamawiającego  na  okładce  (rodzaj znakowania 

do uzgodnienia z Zamawiającym) – wg. zał. nr 3, kolorystyka poszczególnych znaków 

zgodna z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków 

programów polityki spójności na lata 2014-2020. 
 

2. Maskotka Owieczka: 

 wymiary : ok. 160 x 150 x 90mm; 

 materiał: poliester; 

 ilość: komplet 200 szt.; 

 logotypy umieszczone na koszulce lub specjalnej tasiemce; 

 kolorowe loga (rodzaj znakowania do uzgodnienia z Zamawiającym) – wg. zał. nr 3, 

kolorystyka poszczególnych znaków zgodna z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki 

Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. 



3. Brelok odblaskowy koniczynka: 

 brelok odblaskowy w kształcie czterolistnej koniczynki, kolor: zielony; 

 wymiary : ok. 60 x 60 x 2 mm; 

 ilość: komplet 500 szt.; 

 jednobarwne loga – wg. zał. nr 3, kolorystyka poszczególnych znaków zgodna z Księgą 

identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki 

spójności na lata 2014-2020. 
 

4. Ręcznik: 

 produkt wykonany z wysokiej jakości frotte, miękki i miły w dotyku, dobrze absorbujący 

wodę, wyszywany bordiurą po obu brzegach; 

 tkana metka, która może służyć jako wieszak; 

 100% bawełna; 

 kolor: jasny fiolet; 

 rozmiar: 50 x100 cm; 

 ilość: komplet 200 szt.; 

 kolorowe loga – wg. zał. nr 3, kolorystyka poszczególnych znaków zgodna z Księgą 

identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki 

spójności na lata 2014-2020. 
 

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 wykonania gadżetów 

promocyjnych. 

 

Termin realizacji zamówienia wskazany przez zamawiającego – najpóźniej do 01.06.2018r. 

 

4.   Kryteria  oceny ofert i ich znaczenie:  
   - cena – 90% 

   - termin wykonania 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 gadżetów 

promocyjnych” – w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”,  przy Placu 

1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń, w terminie do dnia: 
 

10 maja 2018r. (czwartek) do godz. 16:00 
 

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 wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo – 

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 gadżetów promocyjnych z logo:                                                 

 

kpl. gadżetów promocyjnych z logo razem:  

 

 
Kolorowanka 

(500szt.) 

Maskotka 

owieczka 

(200szt.) 

Brelok 

koniczynka 

(500szt.) 

Ręcznik 

(200szt.) 

Cena netto     

VAT     

Cena brutto     

 

 

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

 

 

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

 

 

 

Proponowany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia: ………………….. dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                     Załącznik nr 2 

 

 

Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień i wiedzy w celu                             

wykonania i dostawy gadżetów promocyjnych z logo 

 

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

i  dostawy  gadżetów  promocyjnych z  logo – 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                                                                                 Załącznik nr 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na  gadżetach promocyjnych winny znaleźć się loga (jak poniżej): 

 

 

 

 

 

 

kolorystyka poszczególnych znaków zgodna z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki 

Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. 

 

Wszystkie znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej dostępne na portalu: 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja 

 


