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Lokalna Grupa Działania  
„Kraina Nafty”, ul. Dworska 14,  
38-430 Miejsce Piastowe 
 

 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/F /2016 
 NA ZAKUP BLUZ POLAROWYCH WRAZ Z WYKONIEM NADRUKU/ HAFTU  

PRZEDMIOT ZAPYTANIA 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”,  
ul. Dworska 14,  
38-430 Miejsce Piastowe 
NIP: 6842549600, REGON:180376694 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU 
Przedmiotem wyceny jest zakup bluz polarowych damskich i męskich wraz z wykonaniem haftu. Zadanie 
realizowane będzie w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 
III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (w tym informacja o sposobie rozliczania pomiędzy 

stronami) 
1. Specyfikacja: 

 Typ: damski, męski  

 Materiał: Polar 300 Series (100% Poliester)  

 Wykonanie: Polar zapinany na jednobiegowy, wysokiej jakości zamek. Posiadający ochraniacz brody. 

Dwie kieszenie boczne, umiejscowione klasycznie, zapinane za pomocą zamków. Dół polara z regulacja 

za pomocą ściągacza. Polar z rękawami reglanowymi , pętelka na wieszak,  jedna strona niemechacąca, 

bez kaptura. Polar damski taliowany. 

 Gramatura: 300 g/m2 

 Kolor: wybrane spośród dostępnych u oferenta po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego 

 Łączna ilość: ok. 30 sztuk ( 13 sztuk – damskich; 17 sztuk – męskich) 

 Rozmiar: zgodnie z przekazaną informacją po wyborze oferenta 

 Znakowanie w dolnej części bluzy polarowej: nadruku/ haft - zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW  

2014-2020  
 

2. Informacja o sposobie rozliczania pomiędzy stronami:  

 rozliczenia pomiędzy stronami będą odbywały się w PLN,  

 po uprzednim wystawieniu rachunku/faktury przez Wykonawcę,  

 forma płatności – przelew na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 

 



                                                                    
 
 
 
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz  

kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, w tym klauzula: 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferty należy składać na udostępnionym formularzu ofertowym e-mailowo lub osobiście na adres: Lokalna 
Grupa Działania „Kraina Nafty”, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, e-mail: promocja@kraina-nafty.pl 
(z przybitą pieczątką wykonawcy i/lub podpisem osoby uprawnionej do podpisywania) w nieprzekraczalnym 
terminie do 18.11.2016 r. do godz. 15:00. Liczy się data wpływu oferty do biura. Oferty złożone po w/w 
terminie nie będą rozpatrywane.  
  
VI. OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena 100%. 
Zapytanie ofertowe ma charakter badania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów 
ustawy PZP – LGD zastrzega sobie możliwość do nieskorzystania z żadnej z przesłanych ofert. 
 
VII. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Pani Gabriela Liwacz pod numerem telefonu 725 999 721 oraz adresem email: 
promocja@kraina-nafty.pl. 

 

 
            
 

         …………………………………………. 
Podpis osoby upoważnionej 
 
 

Załączniki: 
1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego          

2. Oświadczenie wnioskodawcy –  załącznik nr 2 do zapytania ofertowego     

 

  

Oferta powinna być: 

 opatrzona danymi firmy (nazwa, adres, NIP, numer telefonu) 

 posiadać datę sporządzenia 

 zawierać kwoty w cenach netto i brutto 

 zawierać zał. nr 2 do zapytania ofertowego 

mailto:promocja@kraina-nafty.pl
mailto:promocja@kraina-nafty.pl
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

OFERTA 
 na zakup bluz polarowych wraz z wykonaniem nadruku/ haftu  

PRZEDMIOT ZAPYTANIA 

realizowanego w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

ta 2007-2013 

I. DANE OFERENTA: 

Imię i nazwisko / nazwa firmy  

Adres  

NIP  

Telefon  

Adres e-mail na który Oferent 
otrzyma informację o wyborze 
najkorzystniejszej oferty 

 

 

II. PROPONOWANA KWOTA : 

NETTO 
 

 

słownie  

VAT  

słownie  

BRUTTO*  

słownie  

 

III. UWAGI DOTYCZĄCE USŁUGI/TOWARU/PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

 

 

 

…………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………… 

Miejscowość  

 

Pieczęć i podpis oferenta 

 

 

* Cena zawiera wykonanie nadruku/haftu 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

1. Oświadczam, iż zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101 poz. 

926 z późn. zmianami) zostałem poinformowany, że administratorem danych w rozumieniu w/w ustawy 

pozostaje Zamawiający, tj. Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym.  

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są na podst. art. 23 pkt. 1 ust. 3 Ustawy, tj. na potrzeby czynności 

przygotowawczych do zawarcia umowy pomiędzy wybranym Oferentem, a Zamawiającym. 

Podanie danych przez Oferenta jest dobrowolne, jednak ich nie podanie spowoduje odrzucenie z realizacji 

procesu zapytania o cenę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych – Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759). 

Oferent ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich korektę poprzez kontakt z osobą wyznaczoną do 

kontaktu z Oferentem.  

Zamawiający informuje, że dane zbierane na potrzeby realizacji procesu zapytania o cenę mogą być 

przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

2. Oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia/doświadczenie/warunki
*
 umożliwiające wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczam, że zaoferowana cena uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am* się z treścią zapytania ofertowego i zobowiązuję się w przypadku wyboru 

niniejszej oferty do zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia w terminach i na warunkach 

określonych w Zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczam, że nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie 
jestem związany/a* z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z Zamawiającym.   

6. Oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów 
ujawnionych mi lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje 
te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim. 

 

 

 
 
 

                                                 
* Niepotrzebne skreślić 

 

 
…………………………………………… 

 
 

…………………………………………… 
Miejscowość  Pieczęć i podpis oferenta 


