
             

 

    

 

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 konkursów plastycznych. 

  

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

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 konkursów plastycznych – 

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 i ilość.  

 

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, 

 

Podstawowe parametry dotyczące nagród dla uczestników konkursu plastycznego: 

 

1.Namiot kempingowy/turystyczny/biwakowy (12 sztuk) 

• wymiary po rozłożeniu: długość 200-230 cm, szerokość 130-150 cm, wysokość 100-

110 cm; 

• waga: 2-3 kg; 

• minimum 2 osobowy 

• bez przedsionka 

• stelaż zewnętrzny 

 



             

 

2.Walizka podróżna (3 sztuki) 

• wymiary zewnętrzne: wysokość 60-80 cm, szerokość 40-50 cm, głębokość 20-30 

cm; 

• walizka twarda; 

• 4 kółka obrotowe o 360 stopni; 

• wysuwany uchwyt; 

• wewnętrzny pas mocujący bagaż; 

• co najmniej 1  komora; 

• waga 2-4 kg; 

• pojemność 60-100 l; 

• kolor: miętowy, błękitny, fioletowy, zielony, żółty; 

 

3.Poduszka podróżna „rogal” na szyję (3 sztuki) 

• w kolorze walizki; 

• welurowe wykończenie; 

• nie nadmuchiwana; 

• zdejmowana poszewka; 

 

 

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. 

 

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

− cena 100% 

 

5. Termin realizacji zamówienia: 30.04.2021r.  

 

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:  

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

nagród dla uczestników konkursów plastycznych” – w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

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

do dnia: 

13.04.2021r. do godz. 16:00 

 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” czynne: 

- poniedziałek-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 konkursów 

plastycznych. 

 

Cena zakupu i dostawy nagród dla uczestników konkursów plastycznych.         

kpl. nagród dla uczestników konkursów plastycznych razem: 

 

Lp.  ilość Cena netto VAT Cena brutto 

1.  

Namiot 

kempingowy/turystyczny/

biwakowy 

12    

2.  Walizka podróżna 3    

3.  
Poduszka podróżna 

„rogal” na szyję 
3    

 

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

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

 

 

 

 

 

...............................................                                                    ......................................................... 

     miejscowość  i data                                                                                                    Podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 


