
                                           

  

 
Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na 

rzecz kosztów bieżących i animacji” 

 Rypin, 23.08.2022 r. 

 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

Gmin Dobrzyńskich Region Północ” 

ul. Tadeusza Kościuszki 10 

siedziba biura i adres do korespondencji: ul. Koszarowa 3/5A 

87-500 Rypin 

 

 Rozeznanie rynku dotyczące 

 OPRACOWANIA WYDRUKU I DOSTAWY TERMINARZY NA 2023 ROK 

Lp.  Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość Opis przedmiotu zamówienia 

1 Terminarz tygodniowy A5 300 

 

oprawa Vivella, format bloku:142 x 203 mm 

Układ: tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach (cały 

tydzień na rozkładówce) 

Objętość:128 stron 

Papier:chamois 70g/m2, wyklejki papier 140g/m2 

Druk: szaro-bordowy 

Kalendarium: 5 języczne (PL, EN, DE, RUS, FR), 

imieniny i święta, fazy księżyca, wschody i 

zachody słońca, na dole kalendarium plan całego 

roku. 

Mapy: na wyklejce z przodu mapa Europy, na 

wyklejce z tyłu mapa Polski. 

Część informacyjna: skrócony kalendarz 2022, 

2023, plan roczny 2022, 2023 plan urlopowy, 

skorowidz od A do Z... 

Wykończenie: Blok kalendarza szyty oraz 

dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka 

oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja 

narożników. 

 5 wklejek zadrukowanych 4+4 – opracowanie 

projektu wg. informacji uzyskanych od 

Zamawiającego. 

 

Logowanie: 

Tłoczenie do 30cm2 

 

 Uwzględnienie uwag i sugestii Zamawiającego, 

przedłożenie projektu w celu akceptacji przed 

realizacją oraz dostawą wydrukowanych 

egzemplarzy do biura Zamawiającego 

 

 

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –wartość  

zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000,00 euro (art. 4 pkt 8 ustawy) 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

Niniejsze zapytanie o cenę prowadzone jest w ramach rozeznania rynku. 

 



                                           

  

 
Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na 

rzecz kosztów bieżących i animacji” 

Informacje dodatkowe: 

1. Wykonawca składa wycenę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zapytania do dnia 

30.08.2022r. włącznie. Wraz z wyceną należy złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i 

kapitałowych na wzorze stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego zapytania. 

2. Koszty dostawy do siedziby Zamawiającego tj. pod adres: 87-500 Rypin, ul. Koszarowa 3/5A - 

ponosi wykonawca. 

3. Termin realizacji – wrzesień 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           

  

 
Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na 

rzecz kosztów bieżących i animacji” 

Załącznik nr 1 

 
 

WYCENA 

 
Ja/My niżej podpisani składamy wyceną dot. opracowania, wykonania i dostawy 

terminarzy na 2023 rok.  

 

Cena wykonania i dostawy  terminarzy A5 na 2023 rok, wg. parametrów z zapytania, 

ilość 300 sztuk: 

 

Cena netto za sztukę:………………….. 

 

 

Wartość netto: ..................................... 

 

VAT ..................................................... 

 

Wartość brutto: ................................... 

 

 

 

 

 

 

 

.................................    ....................................................... 
miejscowość  i data            Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/pieczątka                   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           

  

 
Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na 

rzecz kosztów bieżących i animacji” 

Załącznik nr 2 

 

……………………..      ………………………. 

Nazwa Wykonawcy/pieczęć                                                                                                                 miejscowość, data 

 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym 

 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie w związku z rozeznaniem rynku z dnia 1 września 2021 r., 

dotyczące opracowania, wykonania i dostawy terminarzy na 2023 rok 

oświadczam/-y2, że nie jestem/-eśmy2 powiązani z Zamawiającym: „Stowarzyszeniem Lokalna 

Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” z siedzibą w Rypinie przy ul. Tadeusza 

Kościuszki 10, 87-500 Rypin, osobowo i kapitałowo1.  

 

Jestem/jesteśmy2 świadomy/-i2 odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych 

oświadczeń. 

 

 

 

                                                                    ......................................................... 

                                                                           (Podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 

      

 
1 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 

w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony 

przez IZ w wytycznych programowych, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

 
2 Niepotrzebne skreślić 


