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Rozeznanie rynku  

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zwraca się do Waszej firmy o 

przedstawienie oferty cenowej na obsługę energetyczną podczas targów i wystaw 

organizowanych przez PODR Oddział w Starym Polu w 2023 roku tj.: 

- XII Wiosennych Targów Ogrodniczych (XII WTO) w dniach: 22-23.04.2023 r., 

- XXVIII Żuławskich Targów Rolnych (XXVIII ŻTR) w dniach: 17-18.06.2023 r., 

- XXVIII Jesiennych Targów Ogrodniczych (XXVIII JTO) w dniach 09-10.09.2023 r. 

 

Zakres zamówienia określono w załączonym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1)  oraz 

projekcie umowy (zał. nr 2). Targi będą odbywały się w Starym Polu przy ulicy Marynarki 

Wojennej 21. 

Wymagania jakie musi spełniać wykonawca: 

1. Złożenia oferty na realizację kompletnego przedmiotu zamówienia. 

2. Posiadanie umiejętności, wiedzy i możliwości technicznych koniecznych do 

wykonania zadania. 

3. Posiadanie stosownych uprawnień na prowadzenie działalności, której przedmiotem 

jest realizacja zadania. 

Pisemną ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy: 

- złożyć w sekretariacie PODR O/Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21, 

 lub przesłać faxem na nr 55 2701162 

 lub przesłać scan na adres email: w.michniewicz@podr.pl 

 z podaniem cen jednostkowych i ceny całkowitej w terminie do 28.02.2023 r., do godziny 

12
00

. Oferta musi być sporządzona na załączonym druku oferty - (zał. nr 1). Oferty nie 

przewidujące realizacji całości zamówienia zostaną odrzucone. 

Zamawiający - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że 

niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter rozeznania rynku pod kątem wyboru 

oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.  

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem jednostki i 

jej następców prawnych o zawarcie umowy. Jednostka zastrzega sobie prawo wyboru oferty i 

zawarcia umowy z wybranym oferentem - (projekt umowy w załączeniu) 

 Wszelkie pytania proszę kierować do Pana Witolda Michniewicza 693847432,  

            55 2701144. 
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