
 
 
 
 
 

 
Projekt współpracy międzynarodowej WALK  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),  

Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

 

Biała Podlaska, 04.10.2019r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/W/2019 
  

 W związku z realizacją projektu współpracy międzynarodowej pt.: „WALK” Wspólnie – Aktywnie – 

Lokalnie – Kulinarnie w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania składa zapytanie ofertowe. 

 

1. Zamawiający: 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania   

ul. Bialska 30  

21-542 Leśna Podlaska 

 
2. Przedmiot zamówienia: 

Usługa polega kompleksowym wykonaniu i dostarczeniu (do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na 

terenie powiatu bialskiego) wiat z wyposażeniem. Realizacja usługi będzie polegała na: 

a) Wykonaniu  wiaty – ławostołu zadaszonego (z dwiema ławkami oraz stołem), stanowiącego jedną, 

zwartą konstrukcję – 19 szt. 

Konstrukcja wykonana z drewna zaimpregnowanego, z dachem 2 – spadowym drewnianym.  

Wymiary konstrukcji: wysokość 2.3 m, długość ławek i stołu 2 m. 

 

b) Wykonaniu pojemników na odpady – 19 szt. 

Pojemnik zespolony na min. 3 frakcje (papier, szkło, plastik) z obudową ażurową wykonaną z drewna 

zaimpregnowanego w kolorze konstrukcji wiaty, o pojemności min. 50 l. 

 

3. Termin realizacji zamówienia do: 31.05.2020r. 

 

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 zapytanie ofertowe nr 

6/W/2019 – WALK”.  

 

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

 

Oferta powinna zawierać obliczenia w następującym formacie: 

 

a) Stawka za usługę = ………..zł brutto 

 

5. Kryteria wyboru oferty: 

-wybór najkorzystniejszej oferty, spośród spełniających warunek udziału w postępowaniu, 

nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena brutto  – 70%, doświadczenie – 30%. 

 

6. 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. 

Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający posiadane doświadczenie. 

 

Ofertę złożyć należy do dnia 17.10.2019r. do godz. 15.30 

 

 


