
„Fascinující svět včel a hmyzu – ekologická výchova, osvěta, praktická
opatření“

Společnost pro Lužické hory
Valdov 12
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: 26634805
Poštovní adresa:
Zdislavy z Lemberka 335
471 25 Jablonné v Podještědí
Tel.: 487 523344
Web: www.spolecnostlh.cz

Vyřizuje: Klára Kaprasová,  736 765 183 / 487 523344, splh3@centrum.cz

Věc: Výzva k předložení cenové nabídky na zakázku „Den včely 2011, 2012, 2013“

Specifikace služby pro rok 2011, 2012, 2013: 
- zpracování návrhu programu – 8 interaktivních stanovišť včetně 2 stanovišť saského partnera

(9.00 – 18.00)
- zajištění místa realizace akce včetně úhrady případného nájmu
- zajištění lektorů na jednotlivá stanoviště včetně úhrady jejich honorářů
- zajištění doprovodného programu – včelí pohádka (divadelní představení) 
- zajištění komunikace se saským partnerem
- zajištění drobného občerstvení pro účastníky akce
- zajištění materiálu na všechna stanoviště
- zajištění publicity akce (grafická příprava a tisk plakátů A3, distribuce v rámci města Hrádek

nad Nisou a okolí)
- organizace akce v místě konání včetně zajištění stolů a lavic, případně stanů
- fotodokumentace během akce a zpracování fotodokumentace pro internetové stránky

Termíny konání: 2011 – 29.6.2011, 2012 – červen, 2013 červen
Místa konání: 2011 – Hrádek nad Nisou, 2012 a 2013 bude specifikováno zadavatelem

Témata akce 2011:   
- motáme svíčky z včelího medu 
- jak začít včelařit a potřeby včelaře 
- vyrobíme barevnou květinu pro včely 
- poznávání medonosných rostlin 
- jak a kde žijí brouci a motýli 
- uděláme si včelku z papíru 
- včelí úl a život v úlu 
- vytvoříme medovou a voňavou včelku Máju 

Termín konání 2011: 29.6.2011, 
Místo konání 2011: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou,  školní park 

Termín odevzdání nabídky: 18.6.2011

Hodnotící kritérium: nabídková cena za službu….100%

                 



Nabídka bude doručena poštou na poštovní adresu a bude obsahovat: 
- nabídku
- návrh smlouvy o dílo

Na obálce bude uveden název projektu a adresa odesílatele.

Pokud se výzvy nezúčastníte, sdělte tuto skutečnost elektronicky na splh3@centrum.cz

V Jablonném v Podještědí, 10.6.2011 Klára Kaprasová

                 


