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Sierpc, dn. 24.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie i dostawę namiotu reklamowego
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt 8 tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2164).

I.

Zamawiający: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, ul.
Kopernika 9, 09-200 Sierpc.

II.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę do siedziby Zamawiającego namiotu
reklamowego.
Minimalne parametry:

Wielkość 2x2m lub 2x3m

1 x dach

3x ściana boczna

Materiał wodoodporny, trudnozapalny, odporny na UV, ścieranie oraz rozdarcia

Na dachu i ściankach logotypy, mapy oraz zdjęcia dostarczone przez LGD w najwyższej
jakości trwałości oraz nasyceniu kolorów (projekt graficzny w cenie)

Ciężar do 25kg

Elementy niezbędne do zabezpieczenia namiotu na stanowisku (na gruncie twardym
i miękkim): obciążniki, szpilki, śledzie itp.

Pokrowiec/torba transportowa na namiot

Okres gwarancji: 24 miesiące

III.

Kryterium wyboru:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny.

IV.

Termin, miejsce i forma składania ofert
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sierpeckie_partnerstwo@wp.pl
do dnia 3 maja 2017 roku.
Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
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Wymagane dokumenty:
- Wypełniony formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
- Specyfikacja oferowanego namiotu umożliwiająca weryfikację złożonej oferty.
- Zdjęcia bądź projekty podobnych wykonań/zamówień.
Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Sierpeckie Partnerstwo” do złożenia zamówienia. LGD może odstąpić od złożenia zamówienia
szczególnie w sytuacji braku zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.
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