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ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 07.06.2018 r. dot. wykonania toreb papierowych  

 

I. Podmiot prowadzący zapytanie ofertowe: 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

ul. Kilińskiego1; 47-303 Krapkowice 

NIP: 1990052018 

II. Określenie przedmiotu: 

Nazwa Opis Ilość 

Torby papierowe 

Rodzaj: 

• Rozmiar 240x90x320 mm (+/- 2 cm – 

tak, aby do środka weszła teczka, w 

której mieszczą się dokumenty A4), 
• uchwyty ze sznurka,  

• papier kreda błysk (lub folia) ok. 200 g,  

 

Wycena osobno dla: 

• nadruk kolor na jednej stronie. 

• nadruk czarno-biały na jednej stronie. 

 

Szata graficzna  

• Zamówienie zgodnie z przesłanymi 

logotypami oraz grafiką wysłaną przez 

Zamawiającego. 

Oferent przedstawi 

warianty cenowe dla: 

• 1 000 sztuk  

• 2 000 sztuk 

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu zapytania: 

Oferent prześle Zamawiającemu wypełniony formularz ofertowy wraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi 

informacjami, mającymi wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 12.06.2018r., do godziny 12.00 na adres 

e-mail: euroregion@annaland.pl. 

 

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: 

Sandra Koźba – E-Mail: euroregion@annaland.pl  

V. Termin wykonania przedmiotu zapytania: 

• Termin wykonania zamówienia – najpóźniej do listopada 2020 r.  

• Dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia toreb wraz z fakturą VAT, w terminie do 21 dni  

od momentu zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia.   

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.:  

• Koszt brutto; 

• Gwarancja ceny do końca roku 2020; 

• Jasność i przejrzystość oferty; 

• Przygotowanie oferty zgodnie z w/w zamówieniem. 

mailto:euroregion@annaland.pl
mailto:euroregion@annaland.pl


 
 
 
 
 

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice 
 

 

VII. Klauzule zapytania ofertowego: 

• Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert. 

• Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany ilości bądź rezygnacji z zapytania bez podania przyczyny. 

• Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie 

rozpoznanie rynku. 


