
 

 

 

 

 
 

 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

 
Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior –  Siedlisko, 27 września  2017 r. 

Lokalna Grupa Działania 

ul. Nadodrzańska 9 

67-112 Siedlisko 

 

 

Zapytanie ofertowe 
 

1. Wiadomości ogólne: 

Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na 

rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 

 

2. Zamawiający: 

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania,  

ul. Nadodrzańska 9,  67-112 Siedlisko 

Osoba uprawniona do kontaktu:  Sylwia Martynów,  tel.68 352 41 45 

 

3. Przedmiot  zamówienia :  

Wykonanie i dostarczenie ( zgodnie ze wskazówkami zamawiającego): 

 
Lp. Nazwa Ilość Opis 

 

1. Kalendarz  książkowy  A4 200 szt. • Oprawa: sztywna z ekoskóry  w kolorze 

czerwonym i czarnym  z obszyciem, posiadająca 

wytłoczony rok wraz z czterema logotypami 

• Narożniki perforowane 

• Blok terminarza drukowany na białym papierze, 

szyty nićmi 

• Kapitałka i tasiemka szara 

• Układ dzienny z registrami  

• Kalendarium 2017, 2018, 2019 

• Plan roku 2018 

• Numery kierunkowe połączeń telefonicznych w 

Polsce 

• Numery kierunkowe międzynarodowych 

połączeń telefonicznych 

• Alfabetyczny skorowidz adresowy 



 

 

 

 

 
 

2. Kalendarz ścienny 

trójdzielny 

300 szt. • Główka kalendarza trójdzielnego składa się z 3 

części: arkusz z nadrukiem - karton jednostronnie 

kredowany o gramaturze 230 g/m2, Główka 

posiada dodatkowo element do zawieszania 

kalendarza. Projekt główki. 

• Plecki kalendarza trójdzielnego - to karton o 

gramaturze 300 g/m2, na którym przyklejone jest 

kalendarium na rok 2018. Górna część łączy się z 

główką kalendarza trójdzielnego, a poniżej 

przyklejone jest kalendarium trójdzielne. 

• Parametry podstawowe niniejszego kalendarza 

trójdzielnego: 

▪ zdjęcie lakierowane UV  

▪ wymiar główki: 21 x 29,5 cm (A4) 

▪ wymiar kalendarza: 80 x 29,5 cm 

▪ wymiar pojedynczego kalendarium: 27,7 x 

13,5cm 

▪ kalendarium na rok 2018 - z imionami, 

zaznaczonymi świętami i numeracją tygodni 

▪ kalendarz ma pasek z czerwonym 

przesuwanym okienkiem 

3. Kalendarz biurkowy VIP 100 szt. • papier satynowany 80g, chamois, druk 

dwustronny, terminarz leżący 

• Wymiar : 245x135 mm 

• Miejsce na nadruk : 240x95 mm 

• Wykończenie : oprawa ze skóry 

termoprzebarwialnej 

• Układ : tydzień na 1 stronie  

• Strony : 110 

• Druk : Szaro-bordowy 

4. Kalendarz biurkowy z 

notesem 

100 szt. • układ: trzymiesięczny 

• format kalendarium: 205 x 100 mm 

• druk: 2+0 

• format kalendarza: 210 x 190 x 110 mm 

• foliowany pojedynczo 

• na tylnej części kalendarza nadruk w kolorze 

5. Notes książkowy A5 100 szt. • Oprawa : sztywna z ekoskóry  w kolorze 

niebieskim i zielonym  wraz z czterema 

logotypami 

• Zamykanie:  elastyczną opaską.  

• 96 kartek w kratkę. 

6. Notes spiralowany A5  100 szt. • Okładka: Kreda błysk 300g/m2; Zadruk CMYK 

4+0 jednostronny; Folia błyszcząca 1+0 

jednostronnie 

• Notes: Offset 90g/m2; Zadruk CMYK 4+0 

jednostronny, w kratkę 

• Oprawa: Oprawa w spiralę czarną, oprawiany 

krótki bok 

7. Długopis COSMO 90 szt. • materiał – aluminium 

• wkład - niebieski  

• nadruk (kolor 1+0). 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Na materiałach promocyjnych znajdować powinny się cztery logotypy. Wykonawca 

zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu e-mailem zdjęć wymienionych powyżej 

materiałów. 

 

4. Wybór oferty:  

Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie kryterium najniższej ceny. 

 

5. Sposób przygotowania oferty: oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną, 

na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania; złożona 

oferta powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia. 

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę można złożyć pocztą elektroniczną na adres: 

biuro@klj.org.pl  do dnia 03.10.2017 r. do godz. 15:00 

 

 

Złożenie zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego, a złożenie oferty w odpowiedzi na zapytanie 

nie obliguje do zawarcia umowy i nie stanowi podstawy roszczeń o zawarcie umowy 

ani innych roszczeń związanych z udziałem w postępowaniu i przygotowaniem oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

……………..………………. …………………………………… 

 (nazwa i adres Wykonawcy)     (miejscowość, data) 

 

 

OFERTA 

 

      Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD 

      ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko 

 

 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia  27.09.2017 r. dotyczące wykonania i dostawy materiałów 

promocyjnych;  

 

LP. NAZWA 

PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

ILOŚĆ CENA JEDN. 

NETTO 

VAT % CENA JEDN. 

BRUTTO 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

1. Kalendarz książkowy  

A4  

200 szt.     

2. Kalendarz ścienny 

trójdzielny 

300 szt.     

3. Kalendarz biurkowy 

VIP 

100 szt.     

4. Kalendarz biurkowy z 

notesem 

100 szt.     

5. Notes książkowy A5 100 szt.     

6. Notes spiralowany A5 100 szt.     

7. Długopis COSMO 90 szt.     

  

RAZEM 

 

 
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto: ………………………zł 

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

 

Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu o cenę warunki. 

Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT. 

 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadania 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 

101, poz. 926 ze zm.).” 
 

 

 

                                                                          ……………………………………… 

                                                                            (podpis osoby  upoważnionej ) 


