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Łomża, dnia 16.11.2021r.

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Sąsiedzi”
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18—400 Łomża

LGD.PW.1.2021

Zapytanie ofertowe

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” działając na podstawie
Załącznika do uchwały Zarządu nr 11/5/2020 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 na gadżety
promocyjne wraz z ich zdjęciami.

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.

Wykonawcapowinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie z załącznikiem ].

Opis przedmiotu zapytania Cena jednostkowa brutto

1. USB 64GB w formie breloczka do kluczy z nadrukiem —

100 szt
2. dlugopisy-oregon białyznadrukiem 1 kolm 1 strona -

500 szt.
3. kubek porcelanowy Ilona Premium 7 nadrukiem 1 kolor 1

strona — 200 szt.
4. filiżanka sonata + opakowanie poj.220m1 z nadrukiem 1

kolor 1 strona - 10OSzt.
5. parasol automatyczny, doubly czarny/czerwony z

nadrukiem 1 kolor 1 panel _ 50 szt.
6. koło do pizzy z otwieraczem metalowym Cot And Open

z nadrukiem 1 kolor — 100 szt.
7. zestaw do grilla Roastbeef z grawerem 1 miejsce - 10571.

8. torba papierowa - biała— eco rączka skręcana
roz.240x100x320mm dla ilości z nadrukiem 1 kolor 1

strona - 100szt.
9. notes A5 Kiel z nadrukiem 1 kolor 1 miejsce — 50571.
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10. notes Rostock roz.A6 z nadrukiem 1 kolor 1 miejsce —

SOSzt.
] ]. latarka Vision z grawerem - 5()szt.
12. kosze termiczne na zakupy - 50571.

Koszt całkowity brutto

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: ] vdsasiedzi (__D rmailcom

w terminie od dnia 16.11.2021 r. do dnia 24.11. 2021 r. do godziny 12.00

Powyższą oferte można składać 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 nieodpowiadające 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 najniższa ceną. Kryterium niskiej ceny
będzie w pierwszej kolejności brane pod uwagę.
Zaznacza się, iż Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” nie jest w stanie
precyzyjne określić terminu realizacji usługi z uwagi na niepodpisaną umowę z UM.
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Załącznik ]

Oferta

Produkt jedniesrtllżowa KOSZŚ'ĘII'tęgUktU

1. USB 64GB w formie breloczka do kluczy z
nadrukiem — 100 szt.

2. długopisy - orcgon. bialy z nadrukiem 1 kolor
1 strona - 500 szt.

3. kubek porcelanowy Ilona Premium z
nadrukiem 1 kolor 1 strona — 200 szt.

4. filiżanka sonata + opakowanie poj.220ml z
nadrukiem 1 kolor 1 strona — 10()szt.

5. parasol automatyczny, doubly
czamy/czerwony z nadrukiem 1 kolor ]

panel — 50
6. koło do pizzy z otwieraczem metalowym

Cot And Open z nadrukiem 1 kolor - 100 szt.
7. zestaw do grilla Roastbeeliz grawerem 1

miejsce - 105zt.
8. torba papierowa - biała— eco raczka

skręcana roz.240x100x320mm dla ilości z
nadrukiem 1 kolor 1 strona — 1005zt.

9. notes A5 Kiel z nadrukiem 1 kolor 1 miejsce
— 50szt.

10. notes Rostock roz.A6 z nadrukiem 1 kolor 1

miejsce — 5()szt.
1 1. latarka Vision z grawerem — 5()szt.
12. kosze termiczne na zakupy - 50571.

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. iz:
]) 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 lita
ogólnego rozporządzenia O ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r.;
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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)


