
                                          

 

   

 
 

 

      

                                                                
 
 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego 

 zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” 
 

Rajsko ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim 

tel./ fax 33 843 60 17     e-mali: biuro@dsiw.pl 

www.dsiw.pl 

 
 

 

Rajsko, dnia 16.05.2014 r.             

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

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

 

ZAPRASZA 

do złożenia oferty na dostawę artykułów promocyjnych wraz ze znakowaniem:  
podbierak „Fishing” z wysuwanym uchwytem .  

 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Podbierak „Fishing” z wysuwanym uchwytem (wg załączonego poniżej wzoru): 

Podbierak z lekkiej stali nierdzewnej, wysuwany pręt z gumowym uchwytem. 

Wymiar przybliżony: średnica 20 cm, długość: 38-86 cm  

Kolor: mix kolorów  

  Ilość:  200 szt. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Znakowanie - nadruk w jednym kolorze: 

  Logotypy: Unia Europejska z nazwą funduszu (Europejski Fundusz Rybacki),PO RYBY,  

  logo LGR 

 

Materiały graficzne zostaną dostarczone przez Zamawiającego. 

Projekt znakowania przed realizacją musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 

  Wymagane jest dołączenie zdjęcia oferowanych produktów (lub linku do strony  

  internetowej). 

 

3. Dostawa do siedziby Stowarzyszenia. 

 

  

Wymagany termin realizacji zamówienia: 12.06.2014 r.  

 

Kryterium wyboru oferty: 100 % cena   
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Warunki płatności:  przelew do 14 dni od otrzymania faktury/rachunku.  

Wystawienie faktury/rachunku nastąpi po dokonaniu odbioru 

przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru.   

Miejsce i termin złożenia oferty:  

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

23.05.2014 r. do godz. 16.00: 

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 składania ofert wariantowych w różnych wariantach 
cenowych i/lub produktowych.  
 
Złożenie oferty traktowane będzie jako akceptacja złożenia zamówienia.  
 
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego oferenta poprzez złożenie 
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  

mailto:biuro@dsiw.pl

