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KONKURS OFERT 01/2016 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

Kompleksową  organizację  imprezy  plenerowej  „Święto  Lasu”  dla  Stowarzyszenia  LGD  „Leśna 

Kraina Górnego Śląska”.  

Termin realizacji: 24 wrzesień 2016r. w Kaletach teren Ichtioparku 

Szczegóły oferty: 

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

elementów: 

1. Wynajmu namiotu dla mieszkańców ( min. 20x10 z ławostołami, wydzielona strefa VIP dla 30 osób) 
2. Wynajmu namiotu dla prezentacji rękodzielników (min. 12x6  z ławostołami) 
3. Wynajmu obsługi gastronomicznej 
4. Wynajem dmuchańców 
5. Program sceniczny w godzinach od 14.00 – 22.00  (gwiazda wieczoru )(ok. 2 godziny wolne dla lokalnych 

artystów) 
6. Toi Toi  
7. Promocja imprezy (plakaty, zaproszenia, Media) 

 
Zamawiający zapewnia: 

1. Teren z dostępem do mediów 
2. Scenę, oświetlenie, nagłośnienie 
3. Obsługę techniczną 
4. Sprzątanie po imprezie 
5. 2 godz. występy lokalnych artystów 
6. Prezentację 16 gmin (stoły regionalne „Dary lasu” wraz z konkursem na najpiękniejsze stoisko) 
7. Maskotkę imprezy 
8. Warsztaty rękodzielnicze 

 
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 : a.burek@lesnakrainalgd.pl   
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Termin składania ofert upływa w dniu: 03-08-2016r. , do godz. 10.00 (ostateczna data wpływu do biura 

Stowarzyszenia) 

Niniejszy konkurs ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych 

zobowiązań wobec stron. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia wytypowanych przez siebie 3 oferentów do przeprowadzenia 

rozmów na temat oferty i ustalenia ostatecznej ceny.  

O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. 
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