
                                                       
 

 
 Łomża 30.08.2019 r. 

LGD.RPK.2a.2019 

 

Zapytanie ofertowe 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”  działając na podstawie art. 4 
pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.          
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwraca się            
z prośbą o przedstawienie oferty na spływ kajakowy Krutynią w przedziale 3-4 godz.  

 
Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie z załącznikiem 1.  
 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się  kryterium wysokiej jakości              
i niskiej ceny (ceny proszę podawać w cenach brutto).  
Ofertę należy przesłać w terminie do 02.09.2019 r.  

Na adres:  

Stowarzyszenie Sąsiedzi 
ul. Szosa Zambrowska 1/27 
18-400 Łomża 
III piętro, pokój 417 
W przypadku pytań, proszę o kontakt tel.: 501-547-219; 516-772-103 lub  
e-mail: lgd.sasiedzi@gmail.com 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                       
 

 
Załącznik 1      
 

 

 

Oferta 

 

Usługa  
Cena 

jednostkowa 
brutto  

Koszt całkowity 
usługi brutto 

Wypożyczenie sprzętu do spływu kajakowego na trasie: 

Krutyń- Ukta  3-4 godz. dla 25 osób. Przewidywalny 

termin spływu: 12.09.2019 r., W przypadku wyboru 

oferenta zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 

terminu realizacji zamówienia nawet na 1 dzień przed 

realizacją usługi.  
  

Łącznie:  

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi", ul. 

Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor@lgd-sasiedzi.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r.; 

4) dane osobowe przechowywane będą do ustania celu biznesowego; 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania; 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości 

wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym; 

8) Pani/Pana dane nie będą profilowane. 

 

      …………..……………………………. 

(Nazwa i pieczęć firmy oraz podpis osoby 

reprezentującej) 
 

 


