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Zaproszenie do składania ofert – nagrody 

 
 

Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" (pl. Zamkowy 1, 89- 500 Tuchola), zwana dalej „Zmawiającym”  zaprasza do składania 

ofert cenowych na dostawę nagród na konkurs „Kulinarne Dziedzictwo Borów Tucholskich", zgodnie z poniższym wykazem. 

 

 Termin realizacji: 18.03.2015r. 

 

 Miejsce dostarczenia: biuro LGD "Bory Tucholskie" - ul. Murowa 8, 89- 500 Tuchola 

 

 Dostawa zamówienia do siedziby Zamawiającego transportem dostawcy lub przesyłką kurierską na koszt dostawcy 

 

 Płatność przelewem po realizacji zamówienia i wystawieniu faktury, bądź rachunku 

 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

 

 Kryteria wyboru ofert: cena 100%  (w ofercie należy podać ceny cząstkowe za poszczególne nagrody, jednakże pod uwagę będzie brana 

tylko cena łączna). 

 

 

Oferty cenowe (na załączonym formularzu) na dostawę nagród na konkurs "Kulinarne Dziedzictwo Borów Tucholskich" należy składać do dnia 

10.03.2015r. na adres e - mail: lsr@borytucholskie.pl lub do biura LGD (Tuchola, ul. Murowa 8). O terminowości złożenia oferty decyduje data 

wpływu do biura LGD. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura LGD pod nr tel. 52 3361213. 
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Wykaz nagród na konkurs „Kulinarne Dziedzictwo Borów Tucholskich" 

 

L.p. Nazwa 

przedmiotu 

zamówienia  

Ilość Opis przedmiotu zamówienia Zdjęcie zamawianego przedmiotu  

1. Stół cateringowy 

(składany)                                                                                                                  

8 szt  Parametry stołu:                                                   

- wymiary ok. 1830 x 762 x 740 mm     - Blat 

stołu wykonany z tworzywa sztucznego 

- 100% wodoodporny 

- Nogi stołu wykonane z profili metalowych 

ocynkowanych malowanych proszkowo 

- Specjalne rączki do transportu 

- Waga 16 kg 

- kolor stołu – jednolity z ławami 

 

2. Ławy składane                                                        4 szt wymiary:                                                               

- 1820 x 250 x 435 mm        

-  Waga: 10,6 kg      

- ława składana, 

- wykonana z wytrzymałego polietylenu, 

- można używać wewnątrz i na zewnątrz, 

- łatwa w przechowywaniu i transporcie, 

- elementy stalowe malowane, 

- wymiary ławki po złożeniu: 910x250x95 mm 

- nośność: do 300 kg 

- kolor ławy – jednolity ze stołami 
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3. Podgrzewacz                                                                4 szt Podgrzewacz podgrzewany paliwem. Wymiary 

605 x 360x 240mm  

Pojemność 9 l                                                                                                                                                                   

 
4.  Termos stalowy z 

pompką                                                       

4 szt Termos stalowy z pompką, poj. 3,5 l,   

wyposażony w wkład stalowy, pokrywę i 

uchwyt z polipropylenu  

 
 

 

 

 

 

 


