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ZAPYTANIE OFERTOWE 02/2017 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 

1. Kompleksową  organizację  imprezy  plenerowej  „Święto  Lasu”  dla  Stowarzyszenia  LGD  

„Leśna Kraina Górnego Śląska”. Termin realizacji: 10 czerwiec 2017r. Miejsce realizacji: 

Kochanowice. 

Szczegóły oferty: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i realizację zamówienia składającego się z następujących 

elementów: 

- Wynajęcie sceny, oświetlenia i nagłośnienia. 
- Ochrona imprezy.  
- Wynajmu hali namiotowej dla mieszkańców ( min. 40 x 15 z ławostołami). 
- Wynajmu namiotów dla prezentacji gmin i rękodzielników ( 2 x min. 12x6  z ławostołami). 
- Wynajmu obsługi gastronomicznej. 
- Wynajem dmuchańców. 
- Program sceniczny w godzinach od 14.00 – 18.00  (ok. 1,5 godziny wolne dla lokalnych artystów). 
- Obsługi technicznej.  
- Sprzątania po imprezie. 
- Toi Toi.  
- Promocja imprezy (plakaty, zaproszenia, media). 
- Opłata ZAiKS. 

 

2. Gadżet promocyjny dla Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

             Termin realizacji: 1 czerwiec 2017r.  

Szczegóły oferty: 

- Gadżety zaproponowane przez oferenta w ilości minimum 100 szt.   
- Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i realizację zamówienia. 
- Gadżet winien posiadać nadruk lub grawer logotypów. 
- Do wszystkich gadżetów projekt graficzny. 
- Transport gotowych produktów do siedziby biura Stowarzyszenia. 
- Propozycja gadżetu dołączona do oferty. 
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Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego, 

w formie pisemnej w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna 

być podpisana przez oferenta. 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na maila : biuro@lesnakrainalgd.pl   

Termin składania ofert upływa w dniu: 17.03.2017r. , do godz. 10.00 (ostateczna data wpływu do biura 

Stowarzyszenia) 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania 

żadnych zobowiązań wobec stron. 

O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. 
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