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O F E R T A 
Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) 

 

 

1. Na wykonanie – nazwa zadania:  

Przygotowanie graficzne projektu, wykonanie i dostarczenie 50 sztuk toreb 

sportowych, promujących Lokalną Grupę Działania - Dorzecze Wisły w ramach projektu 

pn.: „Szlak wodny na rzece Czarnej na odcinku Gmina Rytwiany – Gmina Połaniec nową 

atrakcją turystyczną regionu” współfinansowany w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu 

lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych 

społeczności. Program operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Wzmocnienie konkurencyjności 

i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Tytuł projektu: „Szlak wodny na 

rzece Czarnej na odcinku Gmina Rytwiany – Gmina Połaniec nową atrakcja turystyczną 

regionu”: 

 

- 50 sztuk toreb sportowych,  

- kolor: główna kieszeń w ciemnym odcieniu, boczna – mix kolorów, 

- materiał: poliester, 

- komora wewnętrzna i kieszeń zapinane na zamek błyskawiczny, rączki, regulowany pasek 

na ramię, 

- wymiary: ok. 55 x 32,5 x 28 cm, 

- nadruki: logo LGD „Dorzecze Wisły”, PO RYBY, UE oraz nazwa programu: Program 

Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007 - 2013”, 

- nadruki w kolorze białym. 

Torby sportowe wykonane są na indywidualne zamówienie. 

 

 

2. Zamawiający: Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły  

ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, www.dorzeczewisly.pl 

 

3. Oferuję kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:  
 

 

 

 

 

 

Słownie brutto zł: …………………………………………………………………………........ 

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

 

Netto zł ……………………………………………………………………………………… 

Brutto łącznie z podatkiem VAT - zł: …………………………………………………….. 
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4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do 

niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego 

wykonania zamówienia. 

5. W przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy dojdzie na wskazanych 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że na kompleksowe wykonanie przedmiotowego zamówienia obowiązuje  

23 % stawka podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu składania 

oferty. 

7. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj. : 

a) posiadania uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

d) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, określone dla niniejszego zamówienia publicznego. 

8. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia. 

9. Oświadczam, że jestem podatnikiem VAT nr NIP: ……………………………………… 

10. Oświadczam, że posiadam Regon nr: ………………………………………………......... 

11. Wyrażam zgodę na porozumiewanie się drogą elektroniczną lub faxem. 

12. Oświadczam, że posiadam fax nr: ……………………………………………………….. 

13. Oświadczam, że posiadam e-mail: ……………………………………………………… 

14. Informacja o Podwykonawcach: (nazwa i siedziba oraz powierzona część zamówienia, 

którą zamierza wykonać za pomocą podwykonawców) 

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

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

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

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

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

15. Nazwa, siedziba i podpis Wykonawcy: ………………………………………………….. 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 
Sporządziła: 

Dominika Reichert 

Koordynator projektu współpracy 

LGD – Dorzecze Wisły 

ul. Ruszczańska 27 

28 – 230 Połaniec 

tel. (015) 865-00-11  


