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Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania udziału wystawcy (LGD)
w dwóch imprezach plenerowych
1. Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” z siedzibą w Gardzienicach,
Gardzienice Pierwsze 102, 21-050 Piaski,
NIP: 7123140512, REGON: 060396557
tel./fax 81 52 53 012, e-mail: biuro@dolinagielczwi.org
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie zorganizowania udziału wystawcy (LGD) w dwóch
imprezach plenerowych.
Miejscowość i termin :
 Festiwal Flaków w Piaskach 28.06.2015 r.,
 Dzień Rodziny w Piaskach 30.05.2015 r.
Zadanie realizowane będzie w ramach działania „ Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i
aktywizacja”.
3. Ocena oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny brutto – 100%
4. Wymagania:












Zorganizowanie udziału w imprezie plenerowej, w tym: uzgodnienie warunków i zasad
uczestnictwa z organizatorami wydarzenia
Obsługa techniczna obejmująca: zorganizowanie stoiska, montaż i demontaż namiotu
reklamowego, kotła żeliwnego z rusztowaniem oraz zabezpieczenie potrzebnego sprzętu
Zorganizowanie transportu namiotu reklamowego sześciokątnego (najdłuższe elementy
wynoszą 2.6 m, całość waży ok. 200 kg, udostępniamy instrukcję do rozłożenia i złożenia
namiotu, zdjęcie znajduje się poniżej)
Zorganizowanie transportu kotła żeliwnego 250 l (waga ok. 100 kg) oraz rusztowania do
zawieszenia kotła (dł. 2.3 m, szer. podstawy 1.7 m, zdjęcie poniżej)
Zorganizowanie transportu wyposażenia tj. stolików, krzeseł/ławek i materiałów potrzebnych
do prezentacji na imprezie
Ugotowanie potrawy w kotle żeliwnym 250 l i rozdysponowanie jej wśród uczestników
wydarzenia (potrawa mięsna – przepis uzgodniony z Zamawiającym)
Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do ugotowania i rozdysponowania potrawy oraz
naczyń jednorazowych
Po zakończonym wydarzeniu uprzątnięcie stoiska
Przechowanie elementów stoiska (namiot, kocioł z rusztowaniem) do kolejnego wydarzenia
Forma płatności: przelew w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT/rachunku w oparciu
o podpisany protokół zdawczo-odbiorczy

5. Forma i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze LGD „Dolina Giełczwi" ul. Lubelska 77A,
21-050 Piaski, bądź w wersji elektronicznej na adres biuro@dolinagielczwi.org do dnia 16 marca 2015 r.
do godz. 12.00. Liczy się data wpływu oferty do biura LGD.
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6. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
1. Wykonawca dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem.
2. Wykona przedmiot zamówienia w wyznaczonych terminach.
3. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku po przekazaniu protokołem
zdawczo-odbiorczym przedmiotu zamówienia.
7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, oferta musi zawierać:
1. Pełną nazwę oferenta.
2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu.
3. Cenę oferty z podziałem na ww. imprezy.
8. Informacje dodatkowe
Oferta może być złożona na formularzu udostępnionym przez Stowarzyszenie na stronie
www.dolinagielczwi.org , na własnym formularzu lub wklejona w treść maila. Każdy z Oferentów może
złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podzlecenia. Zamawiający zastrzega
sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zdjęcia kotła oraz namiotu

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Piaski, dnia 10 marca 2015 roku
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