LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Rozeznanie cenowe na Lokalne Targi Ekonomii Społecznej w Pępowie w ramach
projektu pn. „LOWES- Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” przy
Centrum PISOP, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer sprawy: 40/RC/LOWES/2018
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „PISOP” z siedzibą w Lesznie zaprasza do
złożenia oferty na Lokalne Targi Ekonomii Społecznej w dniu 26.08.2018 w Pępowie.
Opis przedmiotu rozeznania:
Targi Ekonomii Społecznej dla PES/PS, przedstawicieli lokalnej społeczności oraz instytucji publicznych, w
zakres którego wchodzi zapewnienie:



poczęstunku dla wystawców (załącznik nr 1),
wynajmu nagłośnienia wg szczegółowej specyfikacji (załącznik nr 1),

Informujemy, że wykonawca może podjąć się wyceny częściowej zadania, wchodzącego w skład rozeznania
cenowego.
Rozeznanie cenowe należy składać na załączonym formularzu rozeznania cen (Załącznik nr 1), do dnia
13.08.2018 r., mailowo na adres: mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl lub osobiście/pocztowo na adres:
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Leszno 64-100, ul. Plac Metziga
26/6.
Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o
zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ma ono na
celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku.

Ewentualne dodatkowe informacje udzielane są przez Mikołaja Kostaniaka: telefonicznie, pod numerem: 65
520 78 86 lub mailowo pod adresem: mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl

LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Załącznik nr 1
Formularz rozeznania cenowego nr 40/RC/LOWES/2018 na Lokalne Targi Ekonomii Społecznej
w Pępowie.

I. Dane wykonawcy
1 Nazwa wykonawcy
2 Adres
3 Osoba do kontaktów roboczych
4 E-mail

LP.

1.

2.

Tel./fax

Nazwa przedmiotu
rozeznania

Specyfikacja

Jednostka
miary

Poczęstunek dla
wystawców

Dostarczenie poczęstunku, na który składa się
zestaw złożony z:
 Posiłek ciepły (np. kiełbasa z grilla,
danie regionalne, bigos; zupa ok.
300ml, chleb, napoje ciepłe/zimne)
 naczynia i sztućce jednorazowe,
Łączna ilość osób – ok. 25.
Godzina dostarczenia - 15:00
Miejsce dostarczenia: boisko sportowe w
Pępowie.

sztuka

Wynajem nagłośnienia konferencyjnego
(wzmacniacze, kolumny nagłośnieniowe, 4
mikrofony, CD) wraz z obsługą podczas
Wynajem nagłośnienia wydarzenia.
Miejsce dostarczenia: boisko sportowe w
Pępowie.
Czas trwania: 14:00 – 18:00.

Cena
brutto

zestaw

--------------------------------------------Podpis

