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                                                                                                             Biała Podlaska, dnia 21.08.2019r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Kompleksowy projekt i wykonanie gadżetów reklamowych 
Zadanie będzie realizowane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących 

 i aktywizacji”. 
 

1. Zamawiający: 
Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania   

ul. Bialska 30  

21-542 Leśna Podlaska 

 
2. Przedmiot zamówienia: 
Usługa polegająca na kompleksowym zaprojektowaniu i wykonaniu gadżetów reklamowych 

wyszczególnionych poniżej: 

a) Krokomierz z zegarkiem i wyświetlaczem, zakładany na rękę – 100 szt.; 
b) Torba rowerowa z odczepianą opaską na ramię stanowiącą etui na telefon  

z transparentnym okienkiem, boczne kieszenie po obu stronach etui – mocowana na 
rzep do ramy roweru – 100 szt.; 

c) Torba na zakupy z dwoma krótkimi uchwytami do przenoszenia (wymiary min.: 380 
mm x 390 mm x 100 mm) – gramatura min. 200g/m2 – 100 szt. 

d) Latarka czołowa LED z regulowaną elastyczną opaska – 100 szt.; 
e) Brelok na klucze w kształcie roweru, metalowy, pakowany w indywidualny kartonik 

(opakowanie upominkowe) – 100 szt.; 
f) Zestaw narzędziowy do roweru w etui z mocowaniem do roweru  – 100 szt.; 

 

Realizacja usługi będzie polegała: 

 opracowaniu projektów graficznych gadżetów (Zamawiający przekaże Wykonawcy 
materiały niezbędne do przygotowania projektu); 

 nadruku na gadżetach – jednokolorowy; 

 dostarczeniu w/w gadżetów do Biura BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15, 21-500  
Biała Podlaska.  

 

3. Termin realizacji zamówienia do: 23.09.2019r. 
 

4. Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana 

przez osobę upoważnioną. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na gadżety 

reklamowe 2019r.”. 

Do oferty należy dołączyć kolorowe zdjęcia wszystkich gadżetów. 

Oferent może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny w każdym momencie. 

http://www.blgd.eu/
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Oferta powinna zawierać obliczenia w następującym formacie: 

a) Stawka za usługę = ………..zł brutto d)    Stawka za usługę = ………..zł brutto 
b) Stawka za usługę = ………..zł brutto e)    Stawka za usługę = ………..zł brutto 
c) Stawka za usługę = ………..zł brutto f)     Stawka za usługę = ………..zł brutto 

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Ofertę złożyć można osobiście w Biurze zamawiającego lub pocztą (decyduje data wpływu do biura 

BLGD) na adres: 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania 

ul. Sapieżyńska 2/15 

21-500 Biała Podlaska 

 

Oferty przesyłane drogą elektroniczną (e – mail) nie będą rozpatrywane. 

Ofertę złożyć należy do dnia 30.08.2019r. do godz. 15.30 

 

http://www.blgd.eu/

