
             
 

              

 

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 – „Moja mała ojczyzna 

po rewitalizacji” - 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 zakup i dostawa nagród dla uczestników konkursu plastycznego – 

„Moja mała ojczyzna po rewitalizacji” 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 

12 czerwca 2017 r. 

 

Podstawowe parametry dotyczące nagród dla uczestników konkursu fotograficznego: 

  

1. Zestaw malarski 2kpl.  



             
Minimalny Skład zestawu: 

 sztaluga  ok. 170 cm, 

 rysownica ok. 40x60, 

 podkład malarski 3 szt. (różne rozmiary), 

 zestaw 12 szt farb akrylowych lub olejnych, 

 zestaw 15 pędzli, 

 paletka do mieszania farb, 

 węgiel kreślarski 8 szt, 

 kredki. 

2. Gra zręcznościowa Jenga 1szt. 

 54 drewniane klocki Jenga,  

 rękaw do układania wieży z klocków,  

 instrukcja. 

3. Było sobie ŻYCIE GRA edukacyjna 1 szt. 

 plansza, składana, 

 8 pionków do wyboru, 

 kostka do gry, 

 53 karty Pytania łatwe, 

 53 karty Pytania trudne, 

 45 kart Szansa, 

 45 kart Pech, 

 65 żetonów Leukocyt, 

 65 żetonów Lekarstwa, 

 130 żetonów Globinka, 

 30 żetonów Hemo, 

 4 detektory odpowiedzi, 

 4 karty przelicznik, 

 instrukcja gry. 

4. Quiz o Europie 1szt. 

 201 kart pytań i odpowiedzi, 

 18 kart liter, 

 karta z nazwami działów, 

 6 pionków do gry, 

 kostka, 

 plansza, 

 80 żetonów, 

 klepsydra, 

 kubek, 

 kulka, 

 katapulta, 

 instrukcja. 

5. Gra planszowa Rozrywka Ludowa PRL 1 szt. 



             
 plansza, 

 4 pionki, 

 210 banknotów, 

 110 kart, 

 25 żetonów towarów, 

 kostka, 

 instrukcja. 

6. Gra edukacyjna Wehikuł Czasu 1 szt. 

 dwustronna plansza z obrotowymi tarczami, 

 98 kart z pytaniami, 

 12 kart odpowiedzi, 

 4 pionki, 

 kostka do gry, 

 instrukcja. 

7. Gra edukacyjna Edukacja Drogowa 1 szt. 

 1 plansza, 

 66 kart, 

 33 znaki drogowe, 

 1 szkoła, 

 4 pionki, 

 1 kostka, 

 1 instrukcja. 

8. Gra planszowa Dobble 1 szt. 

9. Gra edukacyjna - "Kasa edukacyjna" 1 szt. 

 plansza, 

 4 pionki, 

 kostka, 

 50 żetonów, 

 po 25 sztuk banknotów 200, 100, 50, 20, 10 zł, 

 po 4 sztuki monet 5, 2, 1zł, 50, 20, 10, 5, 2, 1gr , 

 pojemnik na pieniądze, 

 instrukcja. 

10. Gra edukacyjna, Odkrywamy Polskę 1 szt. 

 dwie mapy Polski - fizyczna i polityczna - w jednej układance, 

 talia kart z wieloma ciekawymi informacjami. 

11. Gra słowna SCRIBA 1szt. 

 plansza, 

 100 tabliczek z literami, 

 4 półeczki, 

 3 tabliczki puste, 

 3 tabliczki ze strzałkami, 

 2 tabliczki z czarnym kołem, 



             
 60 żetonów (duże + małe), 

 1 kostka do gry, 

 instrukcja. 

12. Puzzle  1500 elementów- przyroda,  3 szt. 

13. Puzzle 3D – do 100 elementów, 3 szt. 

14. Puzzle 500 elementów –  zwierzęta 6 szt. 

15. Torba papierowa zielona, 12 szt. 

 przybliżone wymiary: wysokość 40cm, dno  35cm x 14cm 

 

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. 

Termin realizacji zamówienia wskazany przez zamawiającego – najpóźniej do 12.06.2017r. 

 

 

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: 24.05.2017r. 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 – „Moja mała ojczyzna po rewitalizacji” - w ramach wsparcia na funkcjonowanie 

LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

ze środków pochodzących z funduszu EFS. 

 

 

Cena zakupu i dostawy nagród dla uczestników konkursu plastycznego – „Moja mała ojczyzna 

po rewitalizacji”.                                               

kpl. nagród dla uczestników konkursu plastycznego razem: 

 

Lp.  Cen netto VAT Cena brutto 

1.  Zestaw malarski (2kpl.)    

2.  Gra zręcznościowa Jenga 1szt.    

3.  Było sobie życie gra edukacyjna 1 szt.    

4.  Quiz o Europie 1szt.    

5.  Gra planszowa Rozrywka Ludowa PRL 1 szt.    

6.  Gra edukacyjna Wehikuł Czasu 1 szt.    

7.  Gra edukacyjna Edukacja Drogowa 1 szt.    

8.  Gra planszowa Dobble 1 szt.    

9.  Gra edukacyjna - "Kasa edukacyjna" 1 szt.    

10.  Gra edukacyjna, Odkrywamy Polskę 1 szt.    

11.  Gra słowna SCRIBA 1szt    

12.  Puzzle  1500 elementów- przyroda,  3 szt.    

13.  Puzzle 3D – do 100 elementów, 3 szt.    

14.  Puzzle 500 elementów –  zwierzęta 6 szt.    

15.  Torba papierowa zielona, 40x35x14, 12 szt.    

 

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 – „Moja mała ojczyzna po rewitalizacji”                             

 

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

dostawy nagród dla uczestników konkursu plastycznego – „Moja mała ojczyzna po rewitalizacji” 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


