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Rajsko, dnia 04.06.2012 r.             

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

 „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z siedzibą: Rajsko ul. Edukacyjna 9 

 

ZAPRASZA 

do złożenia oferty na dostawę namiotu promocyjnego ze znakowaniem 
 oraz wyposażeniem dodatkowym.  

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

a) Namiot ekspresowy (szybkiego montażu)  

 Wymiar: 3m x 3m 

 Wysokość – regulowana  

 Stelaż: aluminiowy 

 Poszycie: tkanina poliestrowa gramatura min. 200 g/m2 , wodoodporna, odporna 

na UV, ścieranie i rozdarcia 

 Kolor: jasny niebieski (lub inny z standardowej palety kolorów – do uzgodnienia 

przed realizacją zamówienia)  

 Ściany doczepiane/ zwijane: 3 szt. 

tył – ściana pełna, boki – ściany z oknami  

 Mocowanie: szpile i liny odciągowe/ obciążniki  

 Pokrowiec  

 

b) Znakowanie: nadruk w pełnym kolorze:  

 Znaki graficzne i logotypy: Unia Europejska z nazwą funduszu (Europejski 

Fundusz Rybacki),PO RYBY, logo LGR 

 dane kontaktowe / teleadresowe  

 

Materiały graficzne zostaną dostarczone przez Zamawiającego.  

Projekt przed realizacją powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 

c) Wyposażenie dodatkowe (opcjonalnie): 

 Stoły składane: 2 szt. 

Wymiar minimalny: 1,5 m (długość) x 0,6 m (szerokość) 

 Krzesła składane: 4 szt. 

 Stojak ekspozycyjny na ulotki lub foldery typu Zyg Zag A4x6 z pokrowcem 

 

d) Dostawa do siedziby Stowarzyszenia. 

  
 

Do oferty należy dołączyć (w postaci zdjęć, linku do strony internetowej itp.): 

 zdjęcie proponowanego przedmiotu zamówienia (namiot, stół, krzesło, stojak na 

ulotki)   

 wcześniejsze realizacje znakowania  

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 15.07.2012 r.  
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Kryterium wyboru oferty: cena, rodzaj i jakość oferowanych produktów  

 

Warunki płatności: przelew do 14 dni 

Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzu oferty do dnia 

15.06.2012 r. do godz. 12.00: 

a) w siedzibie zamawiającego, t j .  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, 

Rajsko, ul. Edukacyjna 9 

b) na nr fax: 33/ 843 60 17 

c) e-mail: biuro@dsiw.pl 

 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kilku ofert w różnych wariantach 
produktowych / cenowych.  

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty łącznej lub ofert cenowych dla 
poszczególnych przedmiotów zamówienia. 

 
Złożenie oferty traktowane będzie jako akceptacja złożenia zamówienia. Zamówienie 
będzie udzielone pisemnie.  

 
Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu nie 
będą rozpatrywane. 

 

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:    

 Magdalena Zając, tel. 33/ 843 60 17, 609 448 752 
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