
            
 

 

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 zakup i dostawę wyposażenia biura 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: 

Zakupu i dostawy wyposażenia biura do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Drwęcy”. 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. 

Niniejsze zaproszenie do składania ofert realizowane jest w związku ze spełnieniem zasady 

konkurencyjności. 

 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Opis warunków udziału: 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia biura 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 03 października 2016 r. 

 

 

 



Podstawowe parametry dotyczące Kompaktowego Faksu na zwykły papier z telefonem: 

 ilość: 1 szt., 

 gwarancja 24 miesiące, 

 identyfikacja rozmówcy CLIP, 

 cyfrowy automat zgłoszeniowy z ok. 15 min czasem nagrywania, 

 cyfrowy system głośnomówiący, 

 wybieranie przy odłożonej słuchawce,  

 rozsyłanie sekwencyjne (do 20 lokalizacji),  

 eliminacja niechcianych faksów (do 10 numerów),  

 tryb korekcji błędów ECM, 

 wskaźnik wyczerpania folii barwiącej, 

 kopiowanie wielokrotne (20 stron), 

 podajnik papieru na 20 kartek,  

 zdalne sterowanie systemem przez słuchawki,  

 cyfrowy system głośnomówiący,  

 książka telefoniczna o pojemności 200 pozycji, 

 kontrolka dzwonka/wiadomości, 

 technologia poprawy jakości dźwięku, 

 menu w j. polskim,  

 gwarancja: 12 miesięcy, 

 dodatkowa słuchawka, 

 druk na zwykłym papierze format A4. 

 

 

 

Podstawowe parametry dotyczące radioodtwarzacza: 

 ilość:1 szt., 

 gwarancja 24 miesiące, 

 wyświetlacz LCD, 

 zasilanie sieciowe, 

 cyfrowy tuner FM/MW z pamięcią 20 stacji, 

 odtwarzacz CD z odczytem plików MP3, 

 port USB, 

 teleskopowa antena radiowa. 

 

 

 

Podstawowe parametry dotyczące stojącej lampki biurkowej LED: 

 ilość: 3 szt., 

 gwarancja 24 miesiące, 

 ochrona wzroku, 

 brak promieniowania, 

 regulowana wysokość, 

 żywotność 30 000 godz. 

 regulacja barwy światła, 

 regulacja jasności świecenia, 

 kolor czarny, 

 

 

 



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 przedmiotu 

zamówienia tj. dostawy wyposażenia  biura wskazanych w zapytaniu ofertowym. 

 

4.   Kryteria  oceny ofert i ich znaczenie: cena i gwarancja 

- cena – 90% 

- gwarancja: 10%. 

 

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta dotycząca zakupu i dostawy                   

wyposażenia biura do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – 

w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”,  przy Placu 1000-lecia 22a, 

87-400 Golub-Dobrzyń, w terminie do dnia: 16.09.2016 r. 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 sprzedaż i dostawę wyposażenia biura 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 sprzedaży i dostawy wyposażenia biura:                                                 

 

Wyposażenie biura z dostawą razem:  

 

 

kompaktowy Faks na 

zwykły papier z 

telefonem 

radioodtwarzacz 

stojące lampki 

biurkowe LED 

(2 szt.) 

Cena netto    

VAT    

Cena brutto    

 

 

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

 

 

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

 

 
 

Długość gwarancji: …………………………… 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 



            
 

 

                                                                                                                                     Załącznik nr 2 

 

 

Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień i wiedzy w celu wykonania przedmiotu 

zamówienia tj. dostawy wyposażenia biura wskazanych w zapytaniu ofertowym 

 

 

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

przedmiotu zamówieni tj. dostawy wyposażenia biura 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


