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Lublin, dn. 23.06.2014 r.  

  Zapytanie ofertowe  

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w związku 
z realizacją imprezy promocyjnej „Piknik Sołtysów” w dniu 13 lipca 2014r. zwraca się z prośbą o złożenie 
oferty cenowej na organizacje ww imprezy.  
 
I. Zamawiający:  

LGD "Kraina wokół Lublina"  

ul. Narutowicza 37/5  

20-016 Lublin  

NIP: 712-313-64-79 

tel. (81) 534-45-28  

tel./fax (81) 532-30-65  

e-mail: biuro@krainawokollublina.pl  

 

OFERENT POWINIEN ZAPEWNIĆ: 

- miejsce imprezy na terenie gminy Niemce spełniające wymogi: 

 

II. Miejsce na imprezę spełniające warunki: 

- teren ogrodzony z parkingiem na min. 50 pojazdów, 
- toalety, 
- miejsce na ognisko wraz z ławeczkami, 
-namiot wraz z ławkami i stołami na 200 osób, 
-możliwość miejsc noclegowych min. 15. 
 
II. Obsługę imprezy: 
-zapewnienie podestu scenicznego o wymiarach:  5x6 m zadaszonego, 
-podłączenie do prądu, 
- nagłośnienie wraz z obsługą. 
 
III. Wyżywienie: 
-dania gorące: barszczyk czerwony, bigos, herbata i kawa, 
-dania z grilla: kiełbasa, karczek, ziemniaki faszerowane, pierogi,  
-dania regionalne: zawijas nasutowski, bigos burakowy z fasolą, szynka pieczona w macierzance, sałatka 
perłowa z lubczykiem, pasztet, smalec ze skwarkami, postniczki, chłodnik z rzodkwią na ostro, racuszki 
z jagodami, masło czosnkowe, ogórek kiszony, grzybki marynowane, miód, chleb orkiszowy, 
-serwis kawowy (kawa, herbata, kompot, ciasto domowe). 
 
III. Termin wykonania zamówienia: 13 lipca 2014 r. 
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IV. Miejsce i termin składania ofert: 
 
Ofertę należy przesłać do dnia  25 czerwca  2014r. do godz. 14.00 pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
k.salagierski @krainawokollublina.pl lub faksem 81 532 30 65 lub dostarczyć  osobiście do biura LGD „Kraina 
wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5, 20-016Lublin. 
 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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