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Marianowo, dnia 13.01.2012 r. 
 
 
Stowarzyszenie „SIEJA” 
ul. Mieszka I 1 
73-121 Marianowo 
Tel. +48 91 561 38 66, fax +48 91 561 38 66 
kom.: 883 602 959; 883 603 720;  
883 600 346; 883 500 759. 
e-mail: lgr-sieja@wp.pl 
strona internetowa: lgr-sieja.pl 
 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 3/2012 
dotyczące wykonania i dostawę gablot informacyjnych 

 
Zapraszamy o przedłożenie propozycji odnośnie poniższego zakresu. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Stowarzyszenie „SIEJA”; ul. Mieszka I 1; 73-121 Marianowo; NIP: 854-236-44-87;                  
REGON: 320-73-52-25; KRS: 0000338733 
 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gablot informacyjnych w ramach 

działania środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji 
operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz 
nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności na rok 2011. Program 
Operacyjny ,, Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007-2013”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Usługa obejmuje: 
-wykonanie 11 gablot aluminiowych, jednodrzwiowych o wymiarach wys.100 x 
szer.70 cm o kolorze stalowym. Gablota trwała odporna na warunki atmosferyczne z 
możliwością montażu na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Wnętrze gabloty 
magnetyczne w kolorze białym. Gabloty z możliwością montażu na ścianie oraz w 
wersji na nogach do wkopania w podłoże. Szyba wykonana z nierysującego i 
odpornego na stłuczenie szkła. Drzwi gabloty powinny być zamykane na zamek 
patentowy. W komplecie powinny znaleźć się komplet kluczy do drzwi, instrukcja 
montażu. Gablota musi być objęta gwarancją nie krótszą niż 24 miesiące. 
- bezpieczny transport gablot do siedziby Stowarzyszenia „SIEJA” wykluczający 
możliwości zniszczenia. 

 
3. Planowany termin dostawy do 03.02.2012 r. 

 
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent powinien stworzyć ofertę do 20.01.2012 r. do godz.15.15. 
Oferta powinna zawierać: 
- datę sporządzenia, 
- nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail, 
- projekt graficzny gabloty 
- koszty wykonania i dostawy gablot informacyjnych do siedziby Stowarzyszenia 
„SIEJA” w kwotach brutto i netto. 
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IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być sporządzona w wersji pisemnej i przesłana za pośrednictwem poczty 

elektronicznej w formie skanupodpisanej oferty cenowej na adres e-mail: lgr-

sieja@wp.pllub przesłana pocztą (tradycyjną, kurierem) lub dostarczona osobiście na 

adres: Stowarzyszenie „SIEJA”, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo do dnia 20.01.2012r. 
(piątek) do godziny 15:15. 

 
V. OCENA OFERT 

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.01.2012r. Zamawiający dokona oceny  
ważnych ofertna podstawie kryterium proponowanych cen (100%). 
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą postawionym przez niego kryteriom. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru żadnej z ofert. 
 
 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów 
za pośrednictwem strony internetowej www.lgr-sieja.pl. a oferenta którego oferta zostanie 
wybrana drogą mailową lub telefonicznie. 
 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych  informacji udziela Daniel Wieczorkiewicz  pod numerem telefonu 883 500 
759. 

 
 
 


