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FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 
WYKONANIA KOSZULEK I CZAPECZEK PROMOCYJNYCH DLA  

 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

 
 
Parametry zamówienia: 

 
1. Wykonanie 600 sztuk (sześćset) koszulek typu T-shirt promocyjnych LGD o parametrach: 

• Materiał 100% bawełna, niefarbująca; 

• Gramatura materiału  minimum 150 g; 

• Kolory: żółty (200 szt.), turkusowy (200 szt.), pomarańczowy (200 szt.); 

• Nadruk w kolorze białym lub czarnym (w zależności od koloru koszulki) przód + tył /  

     różna treść / maksymalna wielkość nadruku A4 

• Rozmiary (dotyczy każdego koloru): 

- dziecięcy:  M – 25 szt., L – 25 szt. 

- dla dorosłych: S – 15 szt., M – 15 szt., L – 60 szt., XL – 60 szt. 

• Pakowanie zbiorcze; 

• Dostawa do Zamawiającego. 

 

2. Wykonanie 600 sztuk (sześćset) czapeczek promocyjnych LGD  o parametrach: 

• Nadruk w kolorze białym lub czarnym (w zależności od koloru czapeczki); 

• Materiał 100 % bawełna niefarbująca; 

• Usztywniony daszek czapki; 

• Czapka w kolorze: żółty (200 szt.), turkusowy (200 szt.), pomarańczowy (200 szt.); 

• Zapinana na rzep; 

• Pakowanie zbiorcze; 

• Dostawa do Zamawiającego. 

 

 
WYKONAWCA: 

 

1. Nazwa wykonawcy: 

2. Adres wykonawcy: 

3. Numer telefonu: 

4. Adres e-mail: 

5. NIP: 
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Oferuje wykonanie: 

1. Wykonanie 600 sztuk (sześćset) koszulek typu T-shirt promocyjnych LGD o parametrach: 

• Materiał 100% bawełna, niefarbująca; 

• Gramatura materiału  minimum 150 g; 

• Kolory: żółty (200 szt.), turkusowy (200 szt.), pomarańczowy (200 szt.); 

• Nadruk w kolorze białym lub czarnym (w zależności od koloru koszulki) przód + tył /  

     różna treść / maksymalna wielkość nadruku A4 

• Rozmiary (dotyczy każdego koloru): 

- dziecięcy:  M – 25 szt., L – 25 szt. 

- dla dorosłych: S – 15 szt., M – 15 szt., L – 60 szt., XL – 60 szt. 

• Pakowanie zbiorcze; 

• Dostawa do Zamawiającego. 

 

2. Wykonanie 600 sztuk (sześćset) czapeczek promocyjnych LGD  o parametrach: 

• Nadruk w kolorze białym lub czarnym (w zależności od koloru czapeczki); 

• Materiał 100 % bawełna niefarbująca; 

• Usztywniony daszek czapki; 

• Czapka w kolorze: żółty (200 szt.), turkusowy (200 szt.), pomarańczowy (200 szt.); 

• Zapinana na rzep; 

• Pakowanie zbiorcze; 

• Dostawa do Zamawiającego. 

 

 

za kwotę brutto………………………….(słownie:…………………………………………….….) 

w tym VAT:……………………………(słownie:…………………………………………………) 

 

 

………………………..                                                                 ………………………………….. 

              data                                                                            podpis i pieczęć wykonawcy    

       
 


