
    
 

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

 
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 
  

 

biuro@krainawokollublina.pl 

http://www.krainawokollublina.pl 

http://www.turystyka.krainawokollublina.pl 

 

Lublin, dn. 30.07.2014 r.  

Zapytanie ofertowe 

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

przeprowadzenie animacji dla dzieci oraz obsługę konferansjera podczas imprezy promocyjnej „Wioska LGD” 

w dn. 31 sierpnia 2014r. na terenie lotniska w Radawcu.  Oferta powinna zawierać cenę brutto za usługę.  

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  

1) animacje dla dzieci 

2) usługa konferasjera 

III. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

1) animacje dla dzieci 

a) Przeprowadzenie zajęć 

 kręcenie balonów rurek 

 warsztaty malowania serduszek  

 warsztaty dekoracji z masy solnej oraz plasteliny 

 bańki mydlane 

b) Zapewnienie pięciu prowadzących: 2 osoby do kręcenia balonów, 1 osoba do warsztatów 

malowania serduszek, 1 osoba do warsztatów dekoracji z masy solnej oraz plasteliny oraz 1 

osoba do baniek mydlanych w strojach np. klaunów, elfów. Animatorzy prowadzą zajęcia 

równocześnie w godzinach od 14.00 do 18.00. 

c) Zapewnienie materiałów : 

 Min. 500 sztuk balonów rurek 

 Min. 200 sztuk balonów 12 Ø 

 Min. 200 sztuk serduszek do malowania-materiał mdf, wysokość ok. 10 cm 

 Farby akrylowe do malowania – min. 5 kolorów 

 Pędzle do malowania min. 20 szt 

 Masa solna min.20 kilogramów 

 Plastelina min. 6 kilogramów 
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 Przyrządów do zabawy puszczania baniek min – 6 szt. 

 Płynu do baniek mydlanych gigantów – min. 10 litrów 

 Zapewnienie ręczników papierowych. 

2) Usługa konferansjera 

 Konferansjer pracuje w godzinach od 12.00 do godziny 18.00 

 Konferansjer w stroju ludowym 

 Impreza prowadzona wg scenariusz dostarczonego przez Zleceniodawcę 

Przed podpisaniem umowy Zleceniodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji doświadczenia oraz kwalifikacji 

firmy, osób prowadzących. 

III. Termin wykonania zamówienia:  

31 sierpnia 2014r. 

IV. Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty należy składać do dnia 8 sierpnia 2014 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  

z dopiskiem „Wioska LGD” (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  

V. Kryteria wyboru oferty: 

- 100% cena. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoba do kontaktu: Barbara Małek  
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