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ZAPYTANIE OFERTOWE 
z dnia 17.03.2020 r.  

I. Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

ul. Kilińskiego1; 47-303 Krapkowice 

NIP: 1990052018 

II. Określenie przedmiotu: wykonanie saszetek z kremem z nadrukiem w ramach projektu 

„Annogórska moc ziół” 

Opis Ilość 

 Cena obejmuje koszt wykonania saszetek wraz z przygotowaniem kremu; 

 Profesjonalna firma kosmetologiczna, posiadająca niezbędne pozwolenia i certyfikaty, 

przygotuje 2 ml saszetki zawierające charakterystyczną roślinę naturalnie występującą na 

obszarze pogranicza  

 Szata graficzna – dostosowanie przesłanych logotypów oraz szaty graficznej wysłanej 

przez zamawiającego do druku opakowania saszetki kremu w tym możliwość modyfikacji 

układu w trakcie współpracy. 

 Koszt dostawy - dostarczenie zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

40 000 

szt. 

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu zapytania: 

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu na formularzu ofertowym propozycję cenową wraz z dodatkowymi 

informacjami, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 26.03.2020 r., do godziny 08.00 na adres  

e-mail: euroregion@annaland.pl. 

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: 

Beata Żmuda, Telefon 793 503 183, e-mail: euroregion@annaland.pl.  

V. Termin wykonania przedmiotu zapytania: 

 Termin wykonania zamówienia – najpóźniej do sierpnia 2020 r.  

 Dostarczenie do siedziby Zamawiającego herbatek wraz z fakturą, w terminie do 30 dni od momentu 

akceptacji składu herbaty i szaty graficznej przeznaczonej na opakowanie herbaty. 

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

 Koszt realizacji całego zamówienia brutto wraz z transportem (kwota najniższa); 

 Przygotowanie oferty zgodnie z w/w zamówieniem. 

 Pozwolenia i certyfikaty – produkcja kremu. 

 Referencje innych podmiotów. 

VII. Klauzule zapytania ofertowego: 

 Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert. 

 Stowarzyszenie zastrzega możliwość 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. 


