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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów
Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Kurzętnik, l2.10.20t6

r.

Lokalna Grupa Działania Ziemial.ubawska
ul. Sienkiewicza2
l3- 306 Kurzętnik
tel./fax.56 49181 63
kom.514154474
biuro @lgdziemialubawska.pl

Zapytanie ofertowe nr l5/2016

I. Zamawiający
Lokalna Grupa Działania Ziemialubawska
ul. Sienkiewicza2
13- 306 Kurzętnik
NIP: 8771 435993,KRS: 0000253650
II. Opis usługi:

1,

2.
3,

4.
5,
6'

Przedmiotem usługi jest zorganizowanianaterenie
LGD Ziemia Lubawska noclegu wrazzwży_
wieniem dla wolontariuszy orazaĘstów biorących
udzińw Ix przegl ądziekabaretów HiHiHaHa.
Miejsce realizacji usfugi: obszar LGD Ziemia Lubawska.
szczegółowy opis usfugi- zgodnie zzŃączonym formularzem
ofer§.
zamawiającv nie dopus zcza możliwościskładania ofeit
częściowych.
ZamawiającY nie doPuszczamożliwościpowierzenia
częścibądź całościusfugipodwykonawcom.
ZarządLGD Ziemia Lubawska może zażądać od Wykonawcy
wyjaśnień-,_
doĘczących
treścińożonej
-J -

ofefty.

Termin wykonywania usługi :
Wykonawc a będzie realizował.rJługę od 1 9- 20 listopad
I_Ir.,

a 20 I 6r..

Opis sposobu wykonywania oferty:
!V,
Oferent Powinien stworzyć ofertę na fo-rmularzu załączonymdo
niniejsz ego zapytania.
Oferta powinna:
- zawieruć nazwę oferenta,
- być opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
LoKALNA GRUPA DZ|AŁANlA zlEMlA LUBAWSKA
,l3-306
Kurzętnik
_. ul. Wybudowanie 4,
Biuro: ul. senkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik
Tel /faks: (56) 491 8163
lgdziemialubaWska. pl
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:

- zawierac adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIĘ
- być podpisanaprzez wykonawcę.
V. Miejsce oraz termin składania ofeń:
Oferta powinna być przesłanazapośrednictwem pocz$ elektronicznej na adres
biuro@lgdziemialubawska.pl, faksem na nr 56 49 l81 63,pocńy polskiej lub dostarczona osobiściena adres: Lokalna Grupa DzińaniaZiemia Lubawska, ul. Sienkiewicza2,13-306 Kurzętnik
do dnia 26.10.2016r. do godz. 15:00.
2. OfeĘ ńożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu zmienic lub wycofaó ofenę.
4. W toku badania i oceny ofertZamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień doĘczących
złożonych ofert.
5. Zap5Ąania ofertowe zamieszczono na stronie: www. l gdziemialubawska.pl

l.

VI. Ocena ofeń

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1- l00oń cena

VII. Informacj

doĘczące wyboru naj korzystniej szej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty ZamańĄący zawiadomi oferentów telefoniczniebądź
mailowo.
e

Y|II.Załączniki
W zór f ormu|ar za

o

fertowe go.
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data)

LoKALNA GRUPA DzlAŁANlA zlEMlA LUBAWSKA
ul. \^/ybudowanie 4, 13_306 Kużętnik
Biuro: ul. Sienkiewicza 2, 13_ 306 Kurzętnik
Tel /faks: (56) 491 8163

www.lgdziemialubawska.pl
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskjch:
Europa inwestująca W obszary Wiejskie."

(miejscowość, data)

(pieczęć oferenta)

Lo kalna Grupa D ziałania Ziemia Lubawska

ul. SieŃiewicza2
13-306 Kurzętnik

ofeńa cenowa_ zorganizowanie na terenie LGD ziemia Lubawska noclegu wraz
przegladzie
z wvżvwieniem dla wolontariuszv oraz artvstów bioracvch udzial w Ix
Kabaretów HiHiHaHa.
Ilość

Nazwa

cena netto

cena brutto

Zor ganizow anie nocle gu v,r az z

wyżywieniem dla wolontariuszy
oraz artystów biorących udział w
IX Przeglądzie Kabaretów
HiHiHaHa.
1. Nocleg: I9l20listopada
(1 doba noclegowa)
2. Zapevłnienie wyzywienia:
- I dnia(19.11.) kolacja,
-II dnia (20.11) śniadanie, obiad.
Miejsce rcalizacji usługi: obszar
LGD Ziemia Lubawska.
Razem:

55 osób*

*Ilośćosób może ulec zmianię +l - 10 osób.

(pieczęć i podpis oferenta)

LoKALNA GRUPA DzlAŁANlA zlEMlA LUBAWSM
ul. \Ąbudowanie 4, 13-306 Kurzętnik
Biuro: ul. sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik
Tel /faks: (56) 491 8163
WWW.lgdziemialubaWska,pl

