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Lublin, dn. 21.01.2014 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 

LGD „Kraina wokół Lublina” zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie tabliczek 

oraz loga dla identyfikacji projektów z zakresu „zielonych stref” i „zielonych miejsc pracy”. 

  

Oferta powinna zawierać cenę brutto wraz z elementami opisanymi 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  

e-mail: biuro@krainawokollublina.pl  

 

II. Przedmiot zamówienia  
- tabliczka:  

materiał: odporny na warunki atmosferyczne,  

nadruk: 4+0,  

wymiar: minimum 0,3 m x 0,3 m 

liczba: 20 sztuk,  

 

- logo związane z zakresem „zielone strefy” i „zielone miejsca pracy”, w oparciu o działania 

prośrodowiskowe. Logo zapisane w formacie grafiki wektorowej i grafiki rastowej. 

 

III. Termin wykonania zamówienia:  

- do ustalenia z zamawiającym 
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IV. Miejsce i termin składania ofert:  

 

Oferty należy składać do dnia 24 stycznia 2014 r. do godz. 14.00 na adres Zamawiającego w 

następujący sposób:  

- dostarczyć osobiście do siedziby LGD „Kraina wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5 lub  

- przesłać pocztą na adres: LGD „Kraina wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin z 

dopiskiem „EKO TABLICZKA” (liczy się data odbioru oferty w siedzibie) lub  

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

- przesłać faksem pod nr 81 532 30 65  

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

Osoba do kontaktu: Karol Salagierski 
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