
                                                                                    

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

W imieniu partnerów Projektu Współpracy pt. „Zasmakuj w Tradycji”:  

 

Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Jagiellońska 5, 23-200 Kraśnik 

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska”, ul. Sikorskiego 12/42, 23-400 Biłgoraj 

 

zwracamy  się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wynajem domków wystawienniczych 

zgodnie z poniższymi wymogami: 

 

Specyfikacja usługi:  

I. Termin i miejsce realizacji - 3 Festiwale „Zasmakuj w Tradycji” organizowane: 

22 czerwca  2014 r. w Dylach  k. Biłgoraja  (w godz. 8.00 do 20.00) – 20 domków 

29 czerwca 2014r. w Trzydniku  Dużym  (w godz. 8.00-20.00) – 20 domków  

31 sierpnia 2014r. – Radawiec Duży k. Lublina  (w godz. od 8.00 do 20.00) – 20 domków  

 

II. Minimalne wymagania domków wystawienniczych:  

- domki drewniane zadaszone z izolacją od podłoża o wymiarach 2mx3m; 

- lady ekspozycyjne otwierane na 3 strony.   

Wyposażenie: 

- zlew z wodą, mydło odkażające, papierowe ręczniki oraz kosz na śmieci; 

- oświetlenie i gniazdko elektryczne; 

- drzwi zamykane z kluczami. 

 

III. W ramach realizacji zlecenia wykonawca zobowiązany jest do: 

- montażu i demontaż domków;  

- serwisu technicznego podczas trwania imprezy; 

- transportu; 

- podłączenia oświetlenia  wewnętrznego; 

-przygotowania domków  zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy                 

oraz wymogami sanitarnymi i przepisami przeciwpożarowymi. 

 

IV. Ofertę należy złożyć na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego 

zapytania.  

V. Do oferty należy dołączyć zdjęcie domku będącego przedmiotem oferty. 

VI. Kryterium wyboru oferty: cena = 100% 

VII. Oferty należy składać do dnia   22 kwietnia  2014r. do godz. 13.00 na adres Lokalnej 

Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” w jeden z następujących sposobów: 

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

ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin   



                                                                                    

- przesłać pocztą na adres: Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”,                                   

ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin  

- przesłać pocztą elektroniczną na adres:biuro@krainawokollublina.pl 

- przesłać faxem pod nr: 81 532 30 65  

Osoba do kontaktu ws. oferty : Małgorzata Olechowska, tel. 81 532 30 65, 81 534 45 28                                                       

e-mail: m.olechowska@krainawokollublina.pl 

 


