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Lublin, dn. 22.10.2013 r. 

 

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

(sala konferencyjna dla 32 osób, wyżywienie dla uczestników, nocleg dla prowadzących) na terenie miasta Lublin.  

Oferta powinna zawierać:   

- cenę brutto łącznie,  

- cenę poszczególnych elementów opisanych 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 

- sala konferencyjna dla 32 osób: 

wyposażona w dostęp do Internetu,  rzutnik z ekranem, lokalizacja w Lublinie  

- obiad złożony z 2 dań (zupa + danie główne) dla 32 osób w dniach 22-24 listopada 2013, w sumie 96 

porcji obiadowych 

- serwis kawowy (kawa, herbata, napoje zimne, ciastka) w dniach 22-24 listopada 2013 roku dla 32 osób 

złożony z:  

kawy, herbaty, napojów zimnych, ciastek,  

- 2 noclegi (od 22 do 24 listopada 2013 r.) w pokojach 1 osobowych dla 2 osób ze śniadaniem i kolacją, 

hotel ze standardem min. 3 gwiazdki, lokalizacja w miejscu realizacji szkolenia. 

 

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia:  

 

22 listopada 2013 r. w godzinach 13:00 – 19:00  

23 listopada 2013 r. w godzinach 9:00 – 18:00  

24 listopada 2013 r. w godzinach 9:00 – 15:00  

 

Miejsce realizacji zamówienia: miasto Lublin 
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IV. Miejsce i termin składania ofert:  
 

Oferty należy składać do dnia 25 października 2013 r. do godz. 13.00 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 (liczy się 

data odbioru oferty w siedzibie) lub 

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

- przesłać faxem pod nr 81 532 30 65 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Osoba do kontaktu: Karol Salagierski 
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