„Akademia Ekonomii Społecznej Korony Sądeckiej”
LGD “KORONA SĄDECKA”
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
tel. 18 414 56 55/ 660 675 601

Chełmiec, dnia 31.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/AES KS
Pytający:
LGD “KORONA SĄDECKA” z siedzibą ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, NIP: 734-328-7878, KRS: 0000299101, REGON: 120634890, reprezentowana przez Pana Marcina Bulanda –
Prezesa LGD
Przedmiot zapytania:
1)

Przedmiotem zapytania jest:

Część 1:
Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem/grawerem/trwałą naklejką w postaci:
znak Unii Europejskiej, slogan: „Europejski Fundusz …..”, logo PROW 2014-2020, logo
LGD, nazwa projektu - o wymiarach proporcjonalnych do wielkości gadżetu, zgodnie z
Księgą wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020.
Część 2:
Zakup i dostawa nagród z nadrukiem/grawerem/trwałą naklejką w postaci: znak Unii
Europejskiej, slogan: „Europejski Fundusz …..”, logo PROW 2014-2020, logo LGD, nazwa
projektu - o wymiarach proporcjonalnych do wielkości nagrody, zgodnie z Księgą
wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020.
2)

Zakres zapytania obejmuje:
 wykonanie gadżetów promocyjnych i nagród,
 umieszczenie na artykułach logotypów, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego
projektu nadruku,
 dostarczenie produktów do siedziby Zamawiającego.

Do znakowania Wykonawca użyje metody najbardziej adekwatnej do powierzchni materiału
np. grawerowanie laserowe, nadruk, nalepka, tłoczenie.
W celu oceny zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zaproponowanych nagród przez
poszczególnych
Wykonawców
Zamawiający
żąda
dołączenia
przykładowych
zdjęć/wizualizacji nagród do złożonej oferty. Zdjęcia/wizualizacje dołączone do oferty
powinny zostać oznaczone nazwą wykonawcy. Złożona oferta bez załączonych
zdjęć/wizualizacji nagród nie będzie podlegała ocenie.
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Opis przedmiotu zapytania:
Wyszczególniony w przedmiocie zapytania asortyment musi być fabrycznie nowy i wolny od
obciążeń prawami osób trzecich.
Część 1:
Gadżety promocyjne z nadrukiem
Lp.

Nazwa

Opis

Ilość

1.

Smycze z nadrukiem 2 stronnym

smycz szer 15mm z karabińczykiem na
telefon z nadrukiem 2 stronnym

400 szt

2.

Odblaski/brelok miś

Odblaski/brelok miś z nadrukiem

200 szt

3.

Pamięci USB z grawerem

min. 4GB

120 szt

4.

Długopisy z nadrukiem

kolor wkładu niebieski

320 szt

5.

Notes reklamowy

Notesy reklamowy wykonany z papieru
ekologicznego z logotypem

120 szt

6.

Teczka aktówka/plecak

Teczki/torebka listonoszka/teczka
dokumenty o formacie A4

20 szt

na

Część 2:
Nagrody z nadrukiem
Lp.

Nazwa

Opis

Ilość

1.

Rower dziecięcy

rozmiar koła w calach: 16’
wyposażenie: bagażnik, dzwonek, kółka boczne,
koszyk, lusterko, błotniki, kask, osłona łańcucha

4 szt

2.

Basen ogrodowy

Wymiary basenu: 262 x 175 x 51 cm.
Basen dmuchany
wyposażenie zestawu: basen, łatka naprawcza,
kolorowe pudełko.

8 szt

3.

Odtwarzacz MP3

Pamięć wbudowana: brak
Czytnik kart: microSD/TF do 32GB
Wbudowane radio
Wbudowana latarka LED
Podświetlany wyświetlacz LCD

4 szt
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Formaty plików: MP3, obsługa TAG'ów
Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz
Wejścia: miniUSB, Czytnik kart
Wyjścia: słuchawkowe 3,5mm
Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Wymiary odtwarzacza: 65 x 30 x 15
W zestawie: Mp3, słuchawki, kabel
4.

Piłka nożna

Piłka nożna np. z pompką
Szyta maszynowo,
rozmiar 4-5
Typ nawierzchni: trawa

4 szt

5.

Rower damski

stylowy rower miejski
rozmiar koła w calach: 28’
opony: 28x1,75
rozmiar ramy: 18 cali
obręcze aluminiowe
hamulce: v-brake, torpedo
wyposażenie: pedały, oświetlenie,
bagażnik, stopka, koszyk

4 szt

błotniki,

6.

Namiot 3/4-osobowy

ilość osób: 3-4
pokoje: 1
podłoga: w przedsionku
moskitiera: tak
szpilki/śledzie: stalowe
montaż: łatwy do składania dzięki kolorowym
rurkom ekspresowym
wodoodporność: min. 2000 mm
szwy: podwójnie klejone
linki: regulowane
przykładowe wymiary po rozłożeniu:
wys.135 x szer.245 x dł.320cm
przykładowe wymiary po złożeniu: dł.68 x wys.16 x
szer.16cm
sypialnie: podwieszane do tropiku
pokrowiec: w zestawie
waga: 6kg

4 szt

7.

Leżak/krzesło plażowe

Materiał obszycia: poliester 600D + PVC
Stelaż stalowy
Maksymalne obciążenie do 110kg

4 szt

8.

Tablet

przekątna ekranu (cale): 11.0 [in]
pamięć RAM (MB): 4096.0
pamięć (GB): 64.0
system operacyjny: windows/android
rozdzielczość: 1080x1920
informacje dodatkowe: bluetooth, czytnik kart

4 szt

3
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Akademia Ekonomii Społecznej Korony Sądeckiej”
pamięci, HDMI, USB, wi-Fi
9.

10.

Mikser ręczny

moc 400 W,
5-stopniowa regulacja prędkości pracy oraz funkcja
Turbo. Wyposażenie: misa obrotowa o pojemności
3 l, łopatka, Końcówka do miksowania, Kubek do
miksowania 0.5l, Tarcza przecierająca, Kubek do
odmierzania, Trzepaczka do ubijania.

4 szt

Paletki do badmintona

Kompletny zestaw do gry w badmintona.
W skład zestawu wchodzą:
- 2 rakietki z aluminium
- 2 lotki
- pokrowiec na zestaw

20 szt

Termin i miejsce wykonania zlecenia: do 10 maja 2017 r.
Kryterium wyboru: cena brutto (100%)
Termin i miejsce składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
 Odpowiedź na zapytanie ofertowe należy składać osobiście w biurze LGD „Korona
Sadecka” w Chełmcu 33-395 przy ul. Papieskiej 2 (decyduje data wpływu) lub za
pośrednictwem
poczty
mailowej
na
adres
mailowy:
stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl, w terminie do 10.04.2017 r. do godz. 15.00.
 Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty
nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu
umowy.
 Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają pracownicy biura
Stowarzyszenia LGD „Korona Sądecka”, telefon 18 414 56 55, e-mail:
stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl
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