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LGD-DW-SZLAK.1.2014      Połaniec, 02.02.2014 r. 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły zwraca się z prośbą o przesłanie oferty 

cenowej na Przygotowanie graficzne projektu, wykonanie i dostarczenie gadżetów 

promujących LGD Dorzecze Wisływ  ramach projektu pn.: „Szlak wodny na rzece Czarnej na 

odcinku Gmina Rytwiany – Gmina Połaniec nową atrakcją turystyczną regionu” 

współfinansowany w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa 

z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej 

(LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program 

operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013”, Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych 

od rybactwa. Tytuł projektu: „Szlak wodny na rzece Czarnej na odcinku Gmina Rytwiany – 

Gmina Połaniec nową atrakcja turystyczną regionu”: 

 
L.p. Nazwa gadżetu Specyfikacja Ilość 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Torba sportowa 

- kolor: główna kieszeń w ciemnym odcieniu, boczna – 

mix kolorów, 

- materiał: poliester, 

- komora wewnętrzna i kieszeń zapinane na zamek 

błyskawiczny, rączki, regulowany pasek na ramię, 

- wymiary: ok. 55 x 32,5 x 28 cm, 

- nadruki: logo LGD „Dorzecze Wisły”, PO RYBY, 

UE oraz nazwa programu: Program Operacyjny 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”, 

- nadruki w kolorze białym. 

 

 

 

 

 

 

50 szt. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Koszulki męskie 

i damskie 

- gramatura 180g, 

- kolor: granatowy 

- rozmiary: męskie (10 szt. M, 10 szt. L., 20 szt. XL, 

10 szt. XXL) 

damskie (10 szt. S, 10 szt. M, 20 szt. L, 10 szt. XL) 

- nadruki: logo LGD - Dorzecze Wisły, PO RYBY, UE 

z napisem "Unia Europejska, Europejski fundusz 

rybacki" oraz napis "Operacja współfinansowana przez 

Unie Europejską, Europejski Fundusz Rybacki" oraz 

napis: Operacja współfinansowana przez Unię 

Europejską ze środków finansowych Europejskiego 

Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w 

zrównoważone rybołówstwo. 

- nadruki w kolorze białym, umieszczone na rękawie. 

 

 

 

 

 

100 szt. 

 

 

 

3. 

 

 

Ponczo  

z nadrukiem  

1-kolorowym 

- ponczo przeciwdeszczowe w formie breloka, 

- kolory mix, 

- materiał: tworzywo  

- nadruki: logo LGD Dorzecze Wisły, PO RYBY, UE 

oraz nazwa Programu "Operacja współfinansowana 

przez Unie Europejską, Europejski Fundusz Rybacki" 

oraz napis: Operacja współfinansowana przez Unię 

Europejską ze środków finansowych Europejskiego 

 

 

 

50 szt. 
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Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w 

zrównoważone rybołówstwo. 

- nadruki w kolorze czarnym lub białym. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Worki sportowe  

- kolory mix, 

- materiał: nylon, 

- wymiary: ok 44x34 cm, 

- dodatkowa kieszeń na zamek błyskawiczny, 

możliwość noszenia jak plecak, 

- nadruki: indywidualny projekt nadruku na całości 

powierzchni + log0: LGD - Dorzecze Wisły, PO 

RYBY, UE oraz napis: Operacja współfinansowana 

przez UE ze środków finansowych Europejskiego 

Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w 

zrównoważone rybołówstwo, 

- nadruki w kolorze czarnym (na workach kolorowych) 

lub białym (na workach czarnych). 

 

 

 

 

 

50 szt. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Czapki 

bejsbolówki 

 z nadrukiem 

- mix kolorów, 

- materiał: bawełna, 

- regulowana z metalowym zapięciem, 6 paneli, 

- nadruki: logo LGD - Dorzecze Wisły, PO RYBY, UE 

oraz nazwą programu: "Operacja współfinansowana 

przez Unie Europejską, Europejski Fundusz Rybacki" 

oraz napis: Operacja współfinansowana przez Unię 

Europejską ze środków finansowych Europejskiego 

Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w 

zrównoważone rybołówstwo., 

- nadruki w kolorze czarnym. 

 

 

 

 

50 szt. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

Etui 

wodoodporne 

- kolor: niebieski. 

- materiał PVC 

- wymiary: 24x15 cm, 

- nadruki: logo LGD - Dorzecze Wisły, PO RYBY, UE 

oraz nazwą programu: "Operacja współfinansowana 

przez Unie Europejską, Europejski Fundusz Rybacki" 

oraz napis: Operacja współfinansowana przez Unię 

Europejską ze środków finansowych Europejskiego 

Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w 

zrównoważone rybołówstwo., 

- nadruki w kolorze czarnym. 

 

 

 

 

 

50 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Parasole  

z nadrukiem 

- kolory mix, 

- materiał: nulon 170T, 

- średnica: 85 cm, długośc szyny 47 cm, 

- składany bez automatu, pasek spinajacy na zatrzask, 2 

x składana metalowa laska, 

- metalowe szyby, plastikowy uchwayt ze 

sznureczkiem, 

- nadruki: logo LGD - Dorzecze Wisły, PO RYBY, UE 

oraz nazwą programu: "Operacja współfinansowana 

przez Unie Europejską, Europejski Fundusz Rybacki" 

oraz napis: Operacja współfinansowana przez Unię 

Europejską ze środków finansowych Europejskiego 

Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w 

zrównoważone rybołówstwo., 

- nadruki w kolorze czarnym lub białym (na parasolach 

niebieskich i czarnych) 

 

 

 

 

 

 

 

50 szt. 
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Zeskanowaną ofertę proszę przesłać na adres e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl lub 

dostarczyć do biura LGD – Dorzecze Wisły pok. 210 ul. Ruszczańska 27, 28-230 

Połaniec. 

Termin składania ofert do dnia 14.02.2014 roku do godz. 12.00. 

 

Zapytanie ofertowe nie zobowiązuje LGD - Dorzecze Wisły do podpisania umowy. 

Niniejsze zapytanie służy do rozpoznania cen rynkowych.  
 
 

 

Sporządził: 

Łukasz Orłowski 

LGD – Dorzecze Wisły 

ul. Ruszczańska 27 

28 – 230 Połaniec 

tel. (015) 865-00-11  


