
             

 

    

 

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. 

  

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 konkursu plastycznego – 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. OPASKA SMARTWATCH (12 sztuk) 

 Przekątna wyświetlacza ok. 1,1" 

 Rozdzielczość wyświetlacza ok. 294 x 126 px 

 Łączność Bluetooth 

 System operacyjny System producenta 

 Czujniki: Pulsoksymetr (SpO2), Pulsometr, Żyroskop 

 Rodzaje Aktywności: Bieganie, Jazda na rowerze, Joga, Pływanie, Siłownia, Koszykówka, 

Tenis stołowy, Chodzenie 



             

 

 Funkcje informacyjne: Budzik, Prognoza pogody, Stoper, Timer 

 Funkcje telefoniczne: Znajdź mój telefon, Powiadomienia o połączeniach, SMS, e-mail 

 Funkcje śledzenia Aktywności: Krokomierz, Licznik spalonych kalorii, Monitorowanie 

snu, Pomiar dystansu, Pomiar prędkości, Powiadomienia o braku aktywności 

 Funkcje multimedialne: Sterowanie aparatem, Sterowanie odtwarzaczem 

 Budowa i wykonanie: Koperta z tworzywa sztucznego, Silikonowy pasek 

 Odporność: Wodoszczelność 5 ATM 

 Bateria: Litowo-jonowa 125 mAh 

 Czas pracy na baterii: do 15 dni normalnego użytkowania 

 Długość paska ok. 235 mm 

 Typ paska Opaska sportowa 

 Kolor paska czarny 

 Kolor koperty Czarny 

 Kompatybilność z systemami: Smartfony z systemem Android 5.0 lub nowszym, 

Smartfony z systemem iOS 10.0 lub nowszym 

 Dodatkowe informacje Integracja z aplikacją mobilną 

 Dołączone akcesoria Kabel ładujący 

 

2. POWERBANK (12 sztuk) 

 Pojemność nominalna 10 000 mAh 

 Rodzaj ogniwa Litowo-polimerowy 

 Ładowanie urządzeń ze złączem: USB Typu-A, USB Typu-C 

 Rodzaje złączy: USB Typu-A (Out), USB Typu-C (In/Out) 

 Liczba wyjść 2 

 Napięcie nominalne 5 V 

 Prąd wyjściowy: 2,4 A, 3 A 

 Dodatkowe informacje: Wskaźnik LED, (SCP) Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, 

Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem, Zabezpieczenie przed przeładowaniem 

 Dołączone akcesoria Kabel USB-C 

 

3. GRA TYPU DOBBLE (12 sztuk) 

 średnica karty: min. 8,5 cm, 

 materiał: karty z średnio sztywnego kartonu, zapakowane w metalowe pudełko, 

 min. 50 kart, 

 liczba graczy: 2-8 osób 

 czas gry: ok. 5-10 minut 

 wydanie: polskie 

 instrukcja: polska 

 

4. ZESTAW DO PING PONGA (3 sztuki) 

 2 paletki (materiał rakietki drewno, guma) 

 3 piłeczki (rozm. 40 mm, materiał ABS) 

 siatka (Rollnet PCV, PE, włókno polipropylenowe) 

 

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: 31.05.2022r.  

 

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: 

04.05.2022r. 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.  
OPASKA 

SMARTWATCH 
12    

2.  POWERBANK 12    

3.  GRA TYPU DOBBLE 12    

4.  
ZESTAW DO PING 

PONGA 
3    

 

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

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

 

 

 

 

 

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

     miejscowość  i data                                                                                                    Podpis  osoby upoważnionej 

 

 

 

 


