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Lublin, dn. 21 maja 2015 roku  

Zapytanie ofertowe 

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

wykonanie ścianki panelowej z jednostronnym nadrukiem. 

 

Oferta powinna zawierać cenę brutto za usługę opisaną w punkcie II i III 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: 

ścianki panelowa: 

- wysokość systemu 200 cm, 

- szerokość systemu w linii prostej 250 cm, 

- konstrukcja tworzywo sztuczne, 

- Kształt łukowy, prosty lub harmonijka, 

- Ilość paneli graficznych w systemie 28 sztuk, 

- wymiary pojedynczego panelu frontowego 50x50 cm, 

- wymiary pojedynczego panelu bocznego  35x50 cm, 

- akcesoria 2 lampy halogenowe, 

- opakowanie transportowe, 

-  druk UV na PCV 4mm, 4+0, 

- możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz, 

- w zestawie plansze graficzne, 2 x lampy halogenowe, konstrukcja, kuferek na konstrukcje, pokrowiec na 

plansze. 

 

III. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

- przygotowanie i wydruk grafiki na panelach według specyfikacji zamawiającego, 

- transport do siedziby zamawiającego. 

 

IV. Płatność: 

- przelew w terminie 14 dni od wystawienia faktury. 
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V. Termin wykonania zamówienia:  

-do 8 czerwca 2015 

VI. Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty należy składać do dnia 28 maja 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 0415” 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 


