
 
Sucha Beskidzka, 30.06.2021 r. 

 

Zapytanie ofertowe  

 

Dotyczy: Dotyczy wyceny desek do krojenia z grawerem w ramach projektu 

współpracy: Wyznaczenie szlaku kulinarnego produktu lokalnego  

„Polsko-Rumuński Szlak Lokalnych Kulinariów”. 

 

 

I. Zamawiający: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” 

ul. Mickiewicza 19 

34-200 Sucha Beskidzka 

Tel/Fax: /33/ 874-41-72 

              667-609-609 

E-mail: podbabiogorze@op.pl  

NIP 552-163-39-40 

 

II. Parametry zapytania: 

Proszę o wycenę desek do krojenia z grawerem:  

 drewniana deska do krojenia z grawerem promującym projekt: logotypy oraz napis 
zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020, 

 materiał: drewno bukowe lub inne, 

 wymiary około: 350x150x16 mm, 

 kolor graweru: naturalny 

 ilość: 50 sztuk, 

 zdjęcie poglądowe: 

 

 

W ofercie proszę wysłać zdjęcie produktu. 

mailto:podbabiogorze@op.pl


III. Termin realizacji zamówienia: usługa będzie realizowana przez oferenta  

w terminie: 

 do grudnia 2021 r. 

IV. Opis oferty 

Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim, podpisana. 
Oferta musi zawierać: 
1.    Pełną nazwę oferenta, 
2.    Adres siedziby/zamieszkania oferenta, numer telefonu oraz numer NIP, 
3.    Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, 
4.    Cenę oferty (brutto), 
5.    Termin ważności oferty,  
Wykonawca w ofercie powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia. 
 

V. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć osobiście w Biurze Zarządu LGD „Podbabiogórze” lub przesłać 
pocztą na adres ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, bądź w zeskanowanej wersji 
elektronicznej przesłanej pocztą e-mail lub faxem. Liczy się data wpływu do siedziby 
Zamawiającego. 
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 08.07.2021 r. do godziny 
16.00. 
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.  
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień 
dotyczących złożonych ofert. 
5. Złożenie Oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. 
6. W toku badań i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. 
 
VI. Ocena ofert 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny. 

 

VII. Dodatkowe informacje 

1.    Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 
Renata Burdyl, Agata Sarna, Magdalena Brańka  
Tel: /33/874-41-72, 667-609-609, e-mail: podbabiogorze@op.pl 
2.    Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie Zamawiającego: 
poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 – 16.00 



 
Załącznik  nr 1 do zapytania cenowego 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Podbabiogórze” 

ul. Mickiewicza 19 

34-200 Sucha Beskidzka 

 

 

 

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.06.2021 r. dotyczące wyceny desek do krojenia                        

z grawerem w ramach projektu współpracy: Wyznaczenie szlaku kulinarnego produktu lokalnego „Polsko-

Rumuński Szlak Lokalnych Kulinariów” składam moją ofertę: 

 

 
 

………………………………………………………………………………………………… 
Pełna nazwa oferenta, adres siedziby/zamieszkania oferenta, numer telefonu oraz numer NIP 

 
 

Na wykonanie desek do krojenia z grawerem: 

 

 drewniana deska do krojenia z grawerem promującym projekt: logotypy oraz napis zgodnie z Księgą 

wizualizacji znaku PROW 2014-2020, 

 materiał: drewno bukowe lub inne, 

 wymiary około: 350x150x16 mm, 

 kolor graweru: naturalny 

 ilość: 50 sztuk, 
 

Do oferty załączam zdjęcie produktu. 
 

 
 
Kalkulacja kosztów: 

 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Cena brutto za 

1 sztukę  

Cena razem 

brutto 

1 Deska do krojenia z grawerem 50 sztuk   

..………………………………………………………………………………………………………… 

                      Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym 

 

 

 

 

Proponuję cenę netto………..…VAT…….….……brutto…..…..…słownie………………………....……..……... 

obejmującą wszystkie w/w koszty - całość zamówienia. 

 

Termin ważności oferty: …………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Data……………………………………..                                                 …………………………….. 

(podpis) 


