„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lublin, dn. 20 lipca 2016 roku
Zapytanie ofertowe
Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina” zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie
namiotu reklamowego LGD „Kraina wokół Lublina” według poniższej specyfikacji.
Oferta powinna zawierać cenę brutto za usługę opisaną w punkcie II zamówienia.
I. 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,
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
A) wykonanie projektu namiotu reklamowego na podstawie wytycznych zleceniodawcy z nadrukiem na 3
ścianach i dachu, 4+0 z podaniem ceny jednostkowej za nadruk 1 ściany,
B) wykonanie namiotu z nadrukiem o parametrach:
- wymiary (po rozłożeniu): 2,0 m x 2,0 m o wysokości 2,79 - 3,06 m (regulowana wysokość),
- konstrukcja nożycowa, wykonana ze stalowych lub aluminiowych profili pomalowanych proszkowo,
- 3 pełne ściany oraz dach 100% wodoodporne,
- w zestawie stelaż, pokrowiec, dach,3 ściany
C) dostawę do siedziby Zamawiającego.
III. Termin wykonania zamówienia: 17 sierpnia 2016 r.
IV. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty wraz z próbką materiału ściany należy składać do dnia 28 lipca 2016 r. do godz. 15.00 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 0316”
V. Kryterium wyboru oferty :
I. Cena – 80% ,
II. Jakość materiału – 20%
Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:
Kryterium I. : Najniższa cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100x80%
(maksymalnie 80 punktów)
Kryterium II. : Zamawiający oceni jakość materiału przyznając od 0 do 20 punktów (maksymalnie 20
punktów).
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

biuro@krainawokollublina.pl
http://www.krainawokollublina.pl
http://www.fb.com/turystykaKWL

Osoba do kontaktu: Karol Salagierski

