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OGŁOSZENIE

Gmina Udanin informuje, że w tv,łiązku z planowaną imprezą plenerową pn. V Festyn ,,Pieje

Kur Pieje"o która odbędzie się na placu sportowym w Udaninie w dniu 10 czerwca ż017 r. (sobota)

przyjmujemyofeńynawynajem/dzierżawęwydzielonychczęścip1acu

z zabawkami). Stoisko będzie zlokalizowane na boisku sportowym w Udaninie w dniu 10.06.2017 r,

Czas trwaniaimprezy od 15:00 do 18:00. OfeĘ naleĘ złoĘónazńączonym formularzu.

1. Gmina zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się zakresem usług

zapewnianych przez oferentów i ceną.

ż. Opłatę za stoisko można dokonać po podpisaniu umowy w Kasie Urzędu Gminy w Udaninie lub

przelewem na konto Gminy Udanin nr. 87 9589 0003 0390 0619 2000 0070 z dopiskiem ,,opłata za

stoisko z zabawkami - V FesĘn Pieje Kur Pieje'o.

3. Zaintercsowane podmioty mogą składaó oferty nazałączonymformularzudo dnia 24,05.2017 roku

w sekretariacie Urzędu Gminy w Udaninie, Udanin 26, 55 - 340 Udanin lub na adres mailowy

karina.pupka@udanin.pl /skan podpisanej ofertyl do godziny 15.00 . Wszelkie informacje udzielane są

pod nr telefonu: 76 8709 375. Złożęnie oferty jest uwazane za akcęptację treści niniejszego

ogłoszenia. Złożone ofeńy nie będąodsyłane,

Jednocześnie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferĘ w myśl art.66 Kodeksu

Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu u§tawy Prawo Zamówień

Publicznych i ma na celu wyłącznie rozeznanie na rynku w zakresie cen i obszaru realizacji.

UWAGA: Oferty naleĘ składać na załączonym formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej

Gminy Udanin, w sekretariacie Urzędu Gminy w Udaninie otaz Gminnym Centrum Informacji w

Udaninie, budynek 868.

Gmina zastrzega sobie prawo do odpowiedzi Ęlko na wybranąofertę.

Protokół z otwarcia ofert i wyboru Oferentów zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

Gminy w Udaninie w terminie do dnia 26.05.2017 r.

Gminie przysługuje prawo uniewaznienia niniejszego ogłoszeniabez podania przyczyny.

załqczniki:

l. Formularz ofertowy

Wójt Gminy

Teresa


