
                                            
 

 

 

Łomża, dnia 20.02.2020r.   

 

Lokalna Grupa Działania  

Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ 

ul. Szosa Zambrowska 1/27 

18-400 Łomża  

 

LGD.PW.1.2020 

 

Zapytanie ofertowe 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” działając na podstawie 

Załącznika do uchwały Zarządu nr II/5/2020 Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

,,Sąsiedzi’’ z dnia 10.02.2020 r.  tj.  Regulaminu wyboru ofert w ramach konkurencyjnego 

trybu wykonawców, dostaw oraz usług zamawianych przez Lokalną Grupę Działania 

Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej 

usługi obejmującej catering podczas trwania pikniku organizowanego przez Stowarzyszenie 

,,Sąsiedzi’’. 

Zadanie zostanie przeprowadzone w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja 

działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.         

i dotyczy organizacji ,,Pikniku połączonego z konkursem na wyłonienie produktu 

regionalnego’’. 

Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie z załącznikiem 1.  

           I. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA: 

1/ Usługa cateringowa: 

a) Ilość osób: 200, 

b) Sztućce, ketchup, musztarda, pieczywo, napoje.  

c) Usługa cateringowa obejmuje przegotowanie: bigosu, ciepłych kiełbasek, 

kałdunów, babki ziemniaczanej, pierogów.  

d) Zamawiający zobowiązuje się do wydawania dań.   

Podmioty zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie  ofert na adres:  

Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ 

ul. Szosa Zambrowska 1/27 

18-400 Łomża 

III piętro, pokój 417 

Tel. 501-547-219 lub 516-772-103  

e-mail: lgdsasiedzi@gmail.com 

 

w terminie od dnia 20.02.2020 r. do dnia 27.02. 2020 r. do godziny 12.00  

mailto:lgdsasiedzi@gmail.com


                                            
 

 

 

Powyższą ofertę można składać osobiści,  listownie lub w formie elektronicznej.  

Termin złożenia oferty uważa się za zachowany jeżeli wpływówka LGD nie jest wcześniejsza 

niż data rozpoczęcia biegu zapytania ofertowego i późniejsza niż data                                        

i godzina zakończenia terminu składania ofert. Oferty złożone po terminie i nie 

odpowiadające treści zapytania ofertowego nie będą rozpatrywane.  

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ zaznacza, iż na etapie postępowania 

ofertowego może odstąpić od postępowania, bez wyłonienia Wykonawcy i podania 

przyczyny.    

 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się  najniższą ceną.   

Zaznacza się, iż Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ nie jest w stanie 

precyzyjne określić terminu realizacji usługi z uwagi na  niepodpisaną umowę z UM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            
 

 

 

 

 
 

 

 

Załącznik 1   
 

 

 

Oferta 

 

Produkt 

Koszt 

produktu/usługi 

brutto 

 Usługa cateringowa: 

Ilość osób: 200, 

Sztućce, ketchup, musztarda, pieczywo, napoje.  

Usługa cateringowa obejmuje przegotowanie: bigosu, ciepłych kiełbasek, 

kałdunów, babki ziemniaczanej, pierogów. Zamawiający zobowiązuje się 

do wydawania dań.   

Termin realizacji usługi: czerwiec- sierpień 2020 r.   

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 postępowania rekrutacyjnego 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. 

     …………..……………………………. 
                         (Podpis osoby składającej ofertę) 

Potwierdzenie wpłynięcia oferty do LGD( w przypadku dok. nadesłanych pocztą 

tradycyjną  lub dostarczonych osobiście) 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

data . złożenia  i podpis ( wypełnia LGD) 


