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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina” zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na 

wykonanie i druk publikacji podsumowującej działalność LGD „Kraina wokół Lublina” w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Oferta powinna zawierać cenę brutto. 

Zamawiający:  
Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina"  
ul. Narutowicza 37/5 20-016 Lublin  
Tel. (81) 534-45-28  
Tel./fax (81) 532-30-65  
e-mail: biuro@ikrainawokollublina.pl  
 
II. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiot zamówienia obejmuje:  

a) wykonanie projektu publikacji na podstawie wytycznych zleceniodawcy: 

- przygotowanie projektu graficznego z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę (tekst 

i zdjęcia), 

- skład komputerowy i przygotowanie do druku,   

b) wydruk publikacji:  

- format C5 z wystającymi zakładkami (registrami),  

- liczba stron 108 + 4 strony okładki, 

- druk 4+4,  

- kartki wewnętrzne: papier 100 g/m2 – 120 g/m2, kreda mat, 

- okładka: papier 250 g/m2 -300 g/m2, kreda mat, 

- oprawa miękka na spirali (dłuższy bok), 

- nakład: 1 000 szt.    

c) dostawę do siedziby Zamawiającego.  
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III. Termin wykonania zamówienia: II kwartał 2015 r. (30 dni od przekazania kompletu materiałów 

niezbędnych do wykonania zlecenia)  

IV. Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty należy składać do dnia 20 stycznia 2015 r. do godz. 13.00 na adres Zamawiającego 

w następujący sposób:  

- dostarczyć osobiście do siedziby Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”, ul. Narutowicza 

37/5 lub  

- przesłać pocztą na adres: Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5, 

20-016 Lublin z dopiskiem „Oferta 0115” lub  

- pocztą elektroniczną na adres: k.salagierski@krainawokollublina.pl lub  

- faxem pod nr 81 532 30 65  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Osoba do kontaktu: Karol Salagierski, tel. 81 532 30 65 
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