
Lublin, dnia 10 lutego 2020 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem wraz z wydrukiem, transportem, montażem i demontażem stojaków 

wystawowo - promocyjnych na potrzeby imprez plenerowych organizowanych przez Warsztaty Kultury 

w Lublinie w roku 2020. 

 

I. Dane Zamawiającego 

Warsztaty Kultury w Lublinie 

ul. Grodzka 5a,  20-112 Lublin 

NIP 712-327-43-71, REGON 061474549 

Nr tel./fax (81) 533 08 18 

Adres strony internetowej www.wk.bip.lublin.eu 

Adres e-mail: sekretariat@warsztatykultury.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 17.00. 

II. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe [wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w  art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)] 

 

III. Szczegółowy opis zamówienia:  

Wynajem wraz z wydrukiem, transportem, montażem i demontażem stojaków wystawowo - promocyjnych na potrzeby 

wydarzeń organizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie w roku 2020. Każdy stojak złożony z minimum 3 tablic 

ekspozycyjnych dwustronnych o wymiarach 150 cm na 100 cm +/-10cm. 

Interesuje nas wycena następujących pozycji: 

 stała opłata montażowa, bez względu na ilość wynajmowanych stojaków i długość trwania najmu; 

 cena najmu za jedną tablicę za jedną dobę; 

 koszt 1m2 wydruku kolorowego na banerze. 

Termin płatności: do 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 
 

IV. Termin realizacji (terminy wydarzeń):  

Noc Kultury -  6/7 czerwca 2020 r.;  Festiwal Inne Brzmienia – 25 – 28 czerwca 2020 r.; Carnaval Sztukmistrzów – 
23-26 lipca 2020 r.; Jarmark Jagielloński 21-23 sierpnia 2020 r. 
Możliwe jest do 31 grudnia 2020 r. zwiększenie ilości imprez organizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie. 
 

V. Ofertę należy: 

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub drogą pocztową na adres: Warsztaty Kultury w Lublinie, Sekretariat, 

ul. Grodzka 7, 20-112 Lublin lub w formie elektronicznej (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) wysłana na adres: sekretariat@warsztatykultury.pl 

w terminie do dnia 19.02.2020 r. do godz. 15.00  
 

VI. UWAGI KOŃCOWE 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia zapytania ofertowego, bez wybrania którejkolwiek z ofert.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania 

ofert.  

3. W przypadku kiedy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenie negocjacji z oferentem w zakresie 

wynagrodzenia.  

 
 
 
Zatwierdził:  Dyrektor Warsztatów Kultury w Lublinie 
                                           Grzegorz Rzepecki 

 
 
 
 
Spis załączników: 
Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki do OGŁOSZENIA: 
1) wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1; 
2) KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - załącznik nr 2; 
3) wzór umowy - załącznik nr 3. 


