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Zwoleń, dnia  16 maja 2019 r.                          

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Gadżety promocyjne z nadrukiem 

 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, ul. Wojska Polskiego 78, 26 – 700 Zwoleń 
tel. 48 676 20 29, stowarzyszeniedir@tlen.pl 
NIP 811-172-92-86 
     II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem w postaci:                                          

logo Stowarzyszenia i/lub danych teleadresowych, logo LEADERA, logo PROW i flagi UE oraz slogan 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, 
o wymiarach proporcjonalnych do wielkości gadżetu, zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW na lata                     
2014-2020. 

2) Zakres zamówienia obejmuje: 
- wykonanie gadżetów promocyjnych, 
- umieszczenie na artykułach promocyjnych logotypów w kolorze lub w wersji achromatycznej bądź 

monochromatycznej, po konsultacji i zatwierdzeniu z Zamawiającym projektu nadruku, 
- transport produktów do siedziby Zamawiającego. 

Do znakowania Wykonawca użyje metody najbardziej adekwatnej do powierzchni materiału np. grawerowanie 
laserowe, nadruk, nalepka, tłoczenie. 
     III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość 
sztuk 

1.  
Kalendarz ścienny - na 2020 rok (typ: 3 kalendaria jednomiesięczne, numeracja tygodni, 
wykończenie - laminowana wypukła główka, przesuwane okienko, plecki – karton 300g). 150 

2. Torby na zakupy z krótkimi uchwytami - bawełna, wymiary min.40x37x7cm.                                      150 

3. Czapki z daszkiem - bawełna, min.  Ø 17 cm. 100 

4. Portfele z ochroną RFID  z kieszonkami na banknoty, monety, karty kredytowe oraz zdjęcie. 
Wymiary: min. 60x40mm, materiał: skóra ekologiczna/ poliester, kolor: czarny matowy. 50 

5. Skrobaczka z rączką do szyb – plastik, wymiary min 7,6x20x2,1. 200 

 
Termin i sposób składania ofert: 

 

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym, podając 
cenę jednostkową brutto. Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 
Oferty proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej 
stowarzyszeniedir@tlen.pl lub ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń 
Do formularza należy dołączyć zdjęcia w/w artykułów.  

Termin składania ofert 3 czerwca 2019 r. 

Termin realizacji zamówienia: sierpień 2019 r. 

Kryteria wyboru oferty: Cena 100% 

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”  
do złożenia zamówienia. 
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........................................................                     
(pieczęć Wykonawcy/lub imię i nazwisko) 

 
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”                              

ul. Wojska Polskiego 78 
26 – 700 Zwoleń 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

1. Nawiązując do zapytania ofertowego na gadżety reklamowe z nadrukiem  oferuję/emy wykonanie 
przedmiotowego zadania: 

 

Nazwa oferenta:  

Adres oferenta:  

Imię i nazwisko osoby podpisującej 
formularz: 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 
sztuk 

Cena 
jednostkowa  

brutto 

VAT 
(%) 

Wartość 
brutto 

1.  
Kalendarz ścienny - na 2020 rok (typ: 3 kalendaria jednomiesięczne, 
numeracja tygodni, wykończenie - laminowana wypukła główka, 
przesuwane okienko, plecki – karton 300g). 

150 
   

2. Torby na zakupy z krótkimi uchwytami - bawełna, wymiary 
min.40x37x7cm.                                      150 

   

3. Czapki z daszkiem - bawełna, min.  Ø 17 cm, 35/35mm. 100    

4. 
Portfele z ochroną RFID  z kieszonkami na banknoty, monety, karty 
kredytowe oraz zdjęcie. Wymiary: min. 60x40mm, materiał: skóra 
ekologiczna/ poliester, kolor: czarny matowy. 

50 
   

5. Skrobaczka z rączką do szyb – plastik, wymiary min 7,6x20x2,1. 200    
Razem -  

 
Słownie zł……………………………………………………………………. Brutto 
 

2. Deklaruję/my ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi  
w zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczam/y, że: 
- zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń, 
- w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy  

w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
4. Do formularza dołączam zdjęcia ofert w/w artykułów.  

 
……………………………………………………… 

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
 
 

Załącznik nr 1 
do Zapytania ofertowego z dnia  16 maja 2019 r. 

  
……………………………………………………….. 

                           Miejscowość i data 
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Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest: 
a. Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 

78, 26-700 Zwoleń,  
b. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła 

II 70, 00-175 Warszawa; z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się 
poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa; 

c. Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 
Warszawa; z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-
mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pllub pisemnie na adres korespondencyjny: Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 
Warszawa; 

2) podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest przepis prawa - Ustawa  
z dnia 10 maja 2018 roku. o Ochronie danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz 
rozporządzenie, o którym mowa w p. 3) 

3) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 
2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na 
podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych 
szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 

4) podanie danych jest niezbędne do rozeznania rynku w celu wyboru najkorzystniejszej oferty 
 i ewentualnie zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie 
umowy, 

5) posiadam prawo do: 
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
• przenoszenia danych, 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, 

7) moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu trwałości projektu  
i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. 
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Proszę wstawić znak X w odpowiedniej rubryce. 
� Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych związanych  

z realizacją niniejszej operacji, przez administratora danych: 
a. Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 

78, 26-700 Zwoleń,  
b. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła 

II 70, 00-175 Warszawa;  
c. Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 

Warszawa;  
w celu związanym z podpisaniem umowy cywilno - prawnej na postawie rozeznania rynku, zgodnie                 
z realizacją działań w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 
współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020  

� Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 
Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 
Zwoleń w celu otrzymania informacji na temat przyszłych zapytań o cenę, zgodnie  
z realizacją działań w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań  
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

� Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
� Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie 
ich poprawiania i usuwania. 

 
……………………………………… 

(Data i podpis osoby wyrażającej zgodę) 
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Załącznik nr 2 

do Zapytania ofertowego z dnia ….  2019 r. 

 
 

 
 
 

Oświadczenie 

 
Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego na: 

Przygotowanie gadżetów reklamowych z nadrukiem   dot. Realizowania operacji w ramach 

poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących  i aktywizacji w ramach inicjatywy 

LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na  terenie Lokalnej Grupy 

Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo  i Rozwój”  w Zwoleniu,                                                                                                                       

oświadczam/y, że:  

 1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia, 

 2)  posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie,  

 3) dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, 

 4) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Jednocześnie stwierdzam/y, iż jestem/śmy świadomy/i odpowiedzialności karnej związanej ze 

składaniem fałszywych oświadczeń. 

 
 
.......................................  dn. ..................................  
 

........................................................ 
podpisy osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 
 

………………………………… 

               Podpis składającego ofertę 
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