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Słupca, dn. 05.09.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 

ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca  

NIP: 667-173-53-35 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na: plakaty promujące rajd rowerowy. 

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

1. Oznaczenie sprawy: ZO/2017/1 

 

I. Zamówienie obejmuje: plakaty promujące rajd rowerowy. 

a) wydruk plakatów, 

b) dostarczenie do biura zamawiającego plakatów promujących rajd rowerowy, 

c) format plakatów A2,  

d) 4/0 jednostronne,  

e) 50 sztuk,  

f) gramatura papieru 150. 

 

II. Termin realizacji: 

08 września 2017 r. 

 

III. Termin i sposób składania ofert : 

a) Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania 

ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą 

podlegały ocenie.  

b) Oferta musi zawierać kwoty brutto.  

c) Ofertę należy przesyłać e-mailem na adres: biuro@unianadwarcianska.pl bądź 

dostarczyć osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”  

ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca z dopiskiem oferta na plakaty promujące rajd 

rowerowy do dnia 07.09.2017 r. do godz. 12.00. Decyduje data wpływu. 

d) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę 

e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  

i wariantowych.  

f) Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty zamieszczone zostało w siedzibie 

Zamawiającego i na stronie www.unianadwarcianska.pl 

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny.  

h) Zamawiający dokona wyboru oferty według kryterium cenowego  

z najniższą zaproponowaną przez oferenta ceną. 
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IV. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta 

telefonicznie.  

 

V. Osoba do kontaktu:  

Anita Kubicka, tel. 500 274 618 

 

VI. Załączniki  

Załącznik 1 – Wzór formularza ofertowego  

 

        

                                                                                                                 

/-/ Anita Kubicka 

             Prezes Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 

 

 

 

 

 


