
Sokołów Młp., 17.08.2020 
Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania 
„EUROGALICJA” 
ul. Rzeszowska 29A 
36-050 Sokołów Młp. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
  
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” zaprasza do składania ofert w sprawie 
udzielenia zamówienia, którego przedmiotem są gadżety promocyjne. 
  
Zamówienie składa się z następujących części: 

Część 
zamówienia 

Nazwa i opis gadżetu Ilość 

część 1 

Maseczki wielorazowe - dla dzieci 
 
Opis: 
Maseczka dwuwarstwowa 
Rozmiar po rozłożeniu: 18 x 13 cm 
Materiał: zew. poliester 100%, wew. bawełna 100% 
Gramatura: 130g 
 
Znakowanie: full print (projekt po stronie wykonawcy) 

150 szt. 

część 2 

Maseczki wielorazowe - dla dorosłych 
 
Opis: 
Maseczka dwuwarstwowa 
Rozmiar po rozłożeniu: 20 x 14 cm 
Materiał: zew. poliester 100%, wew. bawełna 100% 
Gramatura: 130g 
 
Znakowanie: full print (projekt po stronie wykonawcy) 

200 szt. 

część 3 

Przyłbice ochronne - dla dorosłych 
 
Opis: 
- Profil maski umożliwia noszenie okularów 
- Przyłbica o wymiarach: wys. 25 cm, szer. 32 cm 
- Szybka wykonana z niełamliwej, elastycznej folii A- PET grubości 350 
mikronów / 0,35 mm 
- Regulowany pasek zapobiegający zsuwaniu się z głowy 
- Grubą i wytrzymała gumka mocująca (dopasowująca się do każdego 
użytkownika) 
- Wielokrotnego użytku  
- Szyba maski może być każdorazowa czyszczona płynami 
dezynfekującymi na bazie alkoholu 
 
Znakowanie: brak 

100 szt. 

część 4 

Opaski odblaskowe 
 
Opis: 
Opaski koloru żółtego. 
Od strony nadgarstka pokryte warstwą weluru. 
Wymiary: 30x3 cm 
 
Znakowanie: Nadruk UV (1 kolor) 
 

600 szt. 



część 5 

Notesy na magnesie 
 
Opis: 
Notes reklamowy na magnesie, grubość 0,5mm 
 
Wymiary główki magnetycznej:  
obszar widoczny (przód): 75 x 60 mm (nadruk) 
obszar magnesu (tył): 75 x 70 mm 
 
Wymiary notesu A7: 
obszar całkowity: 75 x 105 mm 
50-cio kartkowy notes (papier gładki), papier offset 80g. na tekturowym 
podkładzie. 
 
Na dole notesu mocowanie z ołówkiem. 
 
Znakowanie: nadruk kolorowy (projekt po stronie wykonawcy) 

400 szt. 

część 6 

Kalendarz książkowy A5 
 
Opis: 
kalendarz Luna - A5, układ dzienny, 
papier biały, 
kapitałka i tasiemka szare, 
zaokrąglone narożniki z perforacją, 
blok terminarza szyty nićmi. 
Kolor kalendarza:  
50 szt. - czarny/szary/pomarańczowy,  
50 szt. - szary/czarny/niebieski 
 
Znakowanie: na okładce - wytłoczone logo Stowarzyszenia 
w środku wszywka A5, nadruk kolorowy, jednostronny (wg. projektu 
Zamawiającego) 

50 szt. 

część 7 

Kalendarz ścienny trójdzielny 
 
Opis: 
- wymiary: 320x855 mm, 
- główka wypukła: nadruk kolorowy, 
- stopka: nadruk kolorowy, 
- przesuwne okienko 
 
Znakowanie: nadruk kolorowy (główka, stopka) 

100 szt. 

część 8 

Pendrive 
 
Opis: 
Pendrive wodoodporny do głębokości do 100m. Zamknięcie - nakrętka. 
Wejście: USB3.0 
Pojemność: 16GB 
 
Znakowanie: grawer (dwustronny) 

100 szt. 

 

WAŻNE!!! 
*Prosimy o podawanie w ofercie cen brutto. 
*Prosimy o przesyłanie ofert w załączonym formularzu. 
*Do oferty należy dołączyć zdjęcia proponowanych produktów. 
*Zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych. 
*Koszt dostawy leży po stronie Wykonawcy. 
*Zamawiający może unieważnić postepowanie w części lub całości bez podania przyczyny. 



*Wykonawca jest związany przedstawioną oferta przez 30 dni od momentu złożenia oferty. 
*Wykonanie projektu graficznego i wizualizacja znakowania leży po stronie Wykonawcy. 
  
Termin realizacji zamówienia:  14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia 
tj. akceptacji projektów. Czas wykonania projektu 2 dni robocze od dnia podpisania umowy.  
Za moment podpisania umowy zamawiający uważa wymianę obustronnie podpisanego skanu 
umowy. 
  
Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną (e-mail: biuro@eurogalicja.org) oraz 
pocztą tradycyjna w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – gadżety promocyjne” (adres: 
Stowarzyszenie LGD "EUROGALICJA", ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.). 
  
Kryterium wyboru ofert – cena 100 % 
  
Termin składania ofert:  do 24.08.2020 do godz. 14:00 
 
Logotypy oraz tekst do zamieszczenia na wyżej wymienionych przedmiotach (poza pendrivami): 
 

 
 

 
 

Logotypy do zamieszczenia na pendrivach: 

 

 

 


