
 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

„Leśna Kraina Górnego Śląska” 
 

 

ul. Leśna 2; 42-286 Koszęcin 

e-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl 

tel.:  (34) 373 52 95 

NIP: 5751887940; REGON: 360891224 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.  

Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW na lata 2014-2020. 

Koszęcin 19.08.2016r. 

    

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2016 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 

Gadżety promocyjne dla Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

Termin realizacji: 16 września 2016r.  

Szczegóły oferty: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i realizację zamówienia składającego się z następujących 

elementów: 

1. 100 szt. toreb bawełnianych z długim uchem 

 Z długim uchem 

 Wymiary: 360x420 mm 

 Nadruk jednostronny, jeden kolor, nasze duże logo pod spodem 3 logotypy i tekst o 
finansowaniu, projekt 

2. 500 szt. opasek odblaskowych 

 34cmx 3cm 

 Nadruk kolorowy 4 logotypy 
3. 100 szt. kubków termicznych  

 Pojemność od 300 do 450ml 

 Nadruk lub grawer jednostronny 4 logotypy 
4. Gadżet zaproponowany przez państwa o wartości brutto nie przekraczającej 300zł w ilości minimum 

100szt. 
5. Do wszystkich gadżetów projekty graficzny. 
6. Transport gotowych produktów do siedziby biura Stowarzyszenia. 
7. Wszystkie gadżety z logotypami logotypy dołączone do zapytania.  

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego, w 

formie pisemnej w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być 

podpisana przez oferenta. 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na maila : a.burek@lesnakrainalgd.pl   

Termin składania ofert upływa w dniu: 26-08-2016r. , do godz. 10.00 (ostateczna data wpływu do biura 

Stowarzyszenia). 

Niniejsze zapytani ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania 

żadnych zobowiązań wobec stron. 

O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. 
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