Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior –
Lokalna Grupa Działania
ul. Nadodrzańska 9
67-112 Siedlisko

Siedlisko, 4 sierpnia 2020 r.

Zapytanie ofertowe 3/2020
1. Wiadomości ogólne:
Zamówienie realizowane jest w ramach realizacji zadania publicznego pn. Fortuna
kołem się toczy ze środków Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich „Lubuska Odnowa Wsi”.
2. Zamawiający:
Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania,
ul. Nadodrzańska 9 , 67-112 Siedlisko
Osoba uprawniona do kontaktu Roksana Górna-Kopij, Tel.68 352 41 45
3. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie i dostarczenie ( zgodnie ze wskazówkami zamawiającego):

Lp.

Nazwa

Ilość/szt.,

Opis

kg
1

Bańki mydlane

100

2

Kubek

50

3

Koszulka

12

Urządzenie do robienia baniek mydlanych z płynem, 50
ml i klaskacz w jednym
Ceramiczny o pojemności 400 ml z nadrukiem
uśmiechniętej buzi (emotikony)
Koszulka bawełniana czarna (M,L, XL)

4

Smycz

100

Smycz promocyjna o szer. 2-4 cm

5

Maseczka
ochronna

50

Bawełniana maseczka ochronna ologowana

6

Krówki

10 kg

Krówki wymiar etykiety: 76 x 76 mm;

10 kg

Mini cukierki z nadrukiem.

100 szt.

Długopis z końcówką przystosowaną do ekranów

promocyjne
7

Mini cukierki
promocyjne

8

Długopis Touch

dotykowych. Wykonany z aluminium. Wyposażony w
niebieski wkład.
9

Lizaki

100 szt.

Lizaki kulki z logo.

promocyjne

Na gadżetach reklamowych znajdować powinny się trzy logotypy. Wykonawca
zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu e-mailem zdjęć wymienionych powyżej
gadżetów.
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 6 sierpnia 2020 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 4 sierpnia 2020 r. dotyczące wykonania
i dostawy gadżetów reklamowych:

Lp.

Lp.

Nazwa

Nazwa

Ilość/szt Opis

Cena jedn.

Wartość

.

brutto

brutto

Ilość/szt Opis
., kg

1

Bańki

100

mydlane

2

Kubek

50

3

Koszulka

12

4

Smycz

100

5

Maseczka

50

ochronna
6

Krówki

10 kg

Urządzenie do robienia
baniek mydlanych z
płynem, 50 ml i
klaskacz w jednym
Ceramiczny o
pojemności 400 ml z
nadrukiem
uśmiechniętej buzi
(emotikony)
Koszulka bawełniana
czarna (M,L, XL)
Smycz promocyjna o
szer. 2-4 cm
Bawełniana maseczka
ochronna ologowana
Krówki wymiar

promocyjne
7

Mini

etykiety: 76 x 76 mm;
10 kg

Mini cukierki z
nadrukiem.

Długopis z końcówką
przystosowaną do
ekranów dotykowych.
Wykonany z
aluminium.
Wyposażony w
niebieski wkład.
Lizaki kulki z logo.

cukierki
promocyjne
8

Długopis
Touch

100 szt.

9

Lizaki

100 szt.

promocyjne

Razem
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto: ………………………zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………
Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu o cenę warunki.
„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 )
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
•

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Kraina Lasów i
Jezior – Lokalna Grupa Działania, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko;

•

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu

związanym

z

postępowaniem

o

udzielenie

zamówienia

publicznegoprowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
•

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

•

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;

•

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

•

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

•

posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;

•

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

