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Człowiek najlepsza inwestycja 

 

„P lecak  k luczowych kompetenc j i ”  

     Pokój 21.08.2012 

ZAPYTANIE OFERTOWE         

 

W związku z realizacją projektu pn. „ Plecak kluczowych kompetencji” w ramach Poddziałania 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwracamy 

się z zapytaniem ofertowym: 

 

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak  realizując zasadę konkurencyjności zaprasza 

do złożenia oferty cenowej  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dostarczenie 

tonerów do drukarki. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie 

podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest zamieszczone na 

stronie internetowej Zamawiającego celem wybrania najkorzystniejszej oferty. 

1. Zamawiający: 

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak  

Ul. Sienkiewicza 8 

46-034 Pokój  

Tel. (fax): 774693637 

e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl  

NIP: 7521410218 

 

2. Przedmiot zapytania: 

a/ dostarczenie tonerów do drukarki sztuk 4 - Konika Minolta 4695 -laser- kolor- yellow -1 sztuka -

mageneta - 1 sztuka cyan-1 sztuka, black- 1 sztuka/ 8 000,00 str. 

 

3. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 

nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu będącym załącznikiem  do zapytania 

ofertowego. Oferta winna być podpisana przez oferenta. Oferta powinna być złożona w zamkniętej 

kopercie  z napisem „Oferta w ramach realizacji projektu pn. „Plecak kluczowych kompetencji”. 

 

Cenę należy podać w kwocie brutto  

Na wybór oferty wpływ będzie miała w 100 % cena. 

 

 

4. Miejsce i termin złożenia oferty: 
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Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres: Stowarzyszenie LGD 

Stobrawski Zielony Szlak ul. Sienkiewicza 8;46-034 Pokój ;Tel. (fax): 774693637 

Dopuszcza się złożeni ofert drogę e-mailową na adres:  

lgd@stobrawskiszlak.pl . 

Ofertę należy złożyć do 01.09.2012 r. do godz. 12.00 na : załączniku nr.1  

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 01.09.2012roku.  

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia. 

 

5. Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się telefonicznie lub osobiście w siedzibie 

Stowarzyszenia ;Tel. 77 469-36-37, 512-158-278 przed upływem terminu składania ofert. 

 

6. Realizacja Zamówienia zostanie zlecona wykonawcy/wykonawcom, który zaoferował ostatecznie 

cenę na poziomie cen ogólno przyjętych  na rynku  za wykonanie w/w  usług, oraz   przyjął 

wymagania określone w zapytaniu   ofertowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pokój , dn. 21.08. 2012r.                                                                                                      Zarząd Stowarzyszenia  

(-) J. Płaczek 

(-) J. Kulczycka  
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Załącznik nr 1   do zapytania ofertowego: 

 

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak  

Ul. Sienkiewicza 8 

46-034 Pokój  

Tel. (fax): 774693637 

e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl  

Oferta na: 

- dostarczenie tonerów do drukarki sztuk 4 - Konika Minolta 4695 -laser- kolor- yellow -1 

sztuka -mageneta - 1 sztuka cyan-1 sztuka, black- 1 sztuka/ 8 000,00 str. 

 

 

 

Ilość Cena brutto 

  

 

 

 

                                                                                                                

 

 

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

                                                                                         Czytelny  podpis Oferenta/ pieczęć 

………………………………….. 

    Miejscowość, data 
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                                                                                                                Załącznik 2 do zapytania ofertowego: 

 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że nie jestem powiązany/a z Zamawiającym  

osobowo lub kapitałowo,  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 

 

 

 ………………………………………. 

                                                                                                                        Czytelny  podpis Oferenta 

 

 


