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Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju  
  Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
 

 

 

Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych: 

www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można 

zarejestrować się jako Partner KSOW. 

        

    

Drobin, dn. 17.08.2017 r.  

OR.2600.92.2017 

 

Zapytanie ofertowe 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 

30000 EURO prowadzonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zmianami) tj. bez stosowania przepisów 

ww. ustawy 

 

I. Zamawiający  

Miasto i Gmina Drobin,  

ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 

09-210 Drobin 

NIP: 776-10-58-643 

REGON: 000546644 

Tel.24 260-14-41 

Fax. 24 260-10-62 

www.drobin.pl 

e-mail: umgdrobin@plo.pl 

woj. mazowieckie 

 

II. Przedmiot zamówienia 

  

II.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

 

Zakup trofeów (statuetek, pucharów) z grawerem wraz z dostawą do siedziby 

Zamawiającego, przeznaczonych na potrzeby organizacyjne imprezy plenerowej 

pn. ”Dożynki Gminno-Powiatowe Drobin 2017”, która odbędzie się w dniu 3 września 

2017 r. Na statuetkach i pucharach należy zamieścić logotypy i slogany, które stanowią 

załącznik do zapytania ofertowego.  

 

II.2. Rodzaj zamówienia: zakup i dostawa 

 

http://www.mazowieckie.ksow.pl/
http://www.ksow.pl/
http://www.drobin.pl/
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II.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup trofeów (statuetek, pucharów) z grawerem wraz z 

dostawą do siedziby Zamawiającego, przeznaczonych na potrzeby organizacyjne imprezy 

plenerowej pn. ”Dożynki Gminno-Powiatowe Drobin 2017”, która odbędzie się w dniu 3 

września 2017 r. Na statuetkach i pucharach należy zamieścić logotypy i slogany, które 

stanowią załącznik do zapytania ofertowego. Zamówienie należy wykonać zgodnie z 

załączoną treścią na grawer/grawerowane tabliczki  oraz poniższą specyfikacją.  

Parametry statuetek 

 Wykonane z tafli szkła, kształt owalny o wymiarach: 

1. 205x200x10mm – szt.1 

2. 175x170x10mm – szt.1 

3. 145x140x10mm – szt.1 

 grawer + nadruk w kolorze: 

"LOGOTYPY + SLOGANY 

Za zajęcie 

 I/II/III miejsca 

w Konkursie na najpiękniejszy wieniec 

podczas Dożynek Gminno-Powiatowych 

Drobin  3 września 2017 r." 

 

Parametry pucharów: 

1. Podstawa kwadratowa, czarna, plastikowa, kielich z uszami, szczotkowany w kolorze 

srebrnym, bez przykrywki, tabliczka z grawerem i nadrukiem w kolorze: 

 

"LOGOTYPY + SLOGANY 

Za zajęcie 

 I/II/III miejsca 

w Turnieju sołectw 

podczas Dożynek Gminno-Powiatowych 

Drobin 3 września 2017 r." 

http://www.mazowieckie.ksow.pl/
http://www.ksow.pl/
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2. Wysokość i średnica kielicha pucharów: 

 53 cm, 18 cm– szt. 1 

 47 cm, 16 cm – szt. 1 

 42 cm, 14 cm – szt. 1 

 

III. Termin realizacji zamówienia 

Termin wykonania przedmiotu przez wyłonionego oferenta: 

- do 29 sierpnia 2017 r.  

IV. Złożona oferta musi zawierać 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 
(załącznik nr 1) wraz z wizualizacją przedmiotu zamówienia - trofeów. 
 
Oferta powinna być: 
a) opatrzona pieczątką firmową, 
b) posiadać datę sporządzenia, 
c) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
d) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, 
e) podpisana czytelnie przez Wykonawcę, 
f) zawierać wszystkie wymagane załączniki.  

 

V. Kryterium wyboru ofert 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie jedynego kryterium: 

- najniższa cena - waga 100% - za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia.  

1. Proponowana cena brutto powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie 

Wykonawca przy kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia.  

2. Cena brutto może być tylko jedna za oferowany przedmiot, nie dopuszcza się 

składania ofert wariantowych.  

3. Cena brutto podana w ofercie będzie ceną ostateczną i nie będzie podlegać 

negocjacjom.  

4. Przy tej samej cenie zaoferowanej przez min.2 oferentów będącej jednocześnie 

najniższą ceną, Zamawiający dokona wyboru oferty  w oparciu o walory estetyczne 

zaproponowanych wzorów graficznych.  

http://www.mazowieckie.ksow.pl/
http://www.ksow.pl/
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5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich.  

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.  

7. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyższą łączną liczbę punktów.  

8. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.  
9. Z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa.  
10. Nabór ofert może być unieważniony bez podania przyczyny.  
11. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego 

lub została złożona przez podmiot nie spełniający warunków udziału w postepowaniu 
lub została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

 

VI. Termin i miejsce składania ofert 

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres e-mail:  
m.ostrowska@drobin.pl, poczty, kuriera pod adres: Miasto i Gmina Drobin 09-210 Drobin, 
ul. Marszałka Piłsudskiego 12 lub też dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta 
i Gminy Drobin, 09-210 Drobin, ul. Marszałka Piłsudskiego 12 (I piętro, pokój nr 115) do dnia 
24 sierpnia 2017r. do godz. 9.00  

Oferta złożona po terminie pozostanie bez rozpatrzenia. Oferent może przed upływem 
terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert 
Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej 
http://www.drobin.pl/index.php/dozynki-gminno-powiatowe-drobin-2017 oraz 
http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=przetarg. 
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

 

VII. Termin płatności: 

 
- 14 dni po dostarczeniu faktury VAT w formie przelewu na wskazany rachunek 
bankowy Wykonawcy. 

 

 

 

http://www.mazowieckie.ksow.pl/
http://www.ksow.pl/
mailto:m.ostrowska@drobin.pl
http://www.drobin.pl/index.php/dozynki-gminno-powiatowe-drobin-2017
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VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.drobin.pl/index.php/dozynki-
gminno-powiatowe-drobin-2017 oraz http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=przetarg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mazowieckie.ksow.pl/
http://www.ksow.pl/
http://www.drobin.pl/index.php/dozynki-gminno-powiatowe-drobin-2017
http://www.drobin.pl/index.php/dozynki-gminno-powiatowe-drobin-2017
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Załącznik Nr 1 

   do zapytania ofertowego z dnia 17.08.2017 r.                                                                                                                                      
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Załącznik Nr 2  

do zapytania ofertowego z dnia 17.08.2017 r.                                                                                                                                      

    ………………., dnia …………….. 

OFERTA 

Do 

Miasto i Gmina Drobin 

ul. Marsz. Piłsudskiego 12 

09-210 Drobin 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dn. 17.08.2017 r. dotyczące nw. zadania 

Nazwa Zadania Cena 

netto 

ogółem 

Stawka 

podatku 

VAT 

Cena 

brutto 

ogółem 

Zakup trofeów (statuetek, pucharów) z grawerem 

wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, 

przeznaczonych na potrzeby organizacyjne imprezy 

plenerowej pn. ”Dożynki Gminno-Powiatowe Drobin 

2017” 

   

 

1. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym 

warunki. 

2. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

…………………………………………………………. 

 

……………………………………… 

podpis osoby upoważnionej             

http://www.mazowieckie.ksow.pl/
http://www.ksow.pl/

