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Ogłoszenie wyników postępowania w trybie zapytania 

ofertowego o cenę usług promocyjnych i reklamowych 

 z dnia 19 września 2016r. 
 

 

W związku podpisaniem w dniu 16.03.2017 Umowy o przyznanie pomocy w ramach 

działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, 

poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych 

przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Spółdzielnia Mleczarska „Michowianka”  

pragnie poinformować, iż na podstawie złożonych ofert do konkursu ogłoszonego w 

dniu 19 września 2016r. na zakup usług promocyjnych i reklamowych wyłoniono 

oferentów którzy przestawili najkorzystniejsze oferty w poszczególnych zadaniach. 

W konkursie wzięło udział 5 ofert. Żadna z ofert nie została odrzucona. 

Wybrano następujące oferty złożone  przez firmy:                                                                                   
Vena Art. Agencja Reklamowa Ul. Projektowa 1, Lublin  

- Opracowanie linii graficznej 

- Produkcja spotu reklamowego 

- film promocyjny – Twarożek Babuni,  

- budowa strony internetowej 

- Balony,                                                                                                                 

 

Maik Agencja Reklamowa, Inżynierska 8, Lublin, 

- produkcja billboardu outdoor i wynajem powierzchni reklamowej 

- reklama na samochody,  

- emisja spotu reklamowego, 

- grafika na elewacje,  

- klip memo, 

-  deska do krojenia,  

- torba z juty, 

-  ulotki reklamowe w języku polskim i niemieckim,  

- rollup x2,  

- ścianka wystawiennicza, 

Agencja Reklamowa Optima, ul. Techniczna 4, Lublin, 

- długopisy, 
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-  notesy magnetyczne,  

- linijki ze zwierzątkiem, 

-  zawieszki odblaskowe, 

-  opaski odblaskowe, 

-  serwis kawowy,  

- obrusy, 

-  kalendarze 

Agencja Reklamowa Arfa, ul. Wojciechowska 9, Lublin,  

- Ołówki, 

-  stroje dla hostess,  

- publikacja – książeczka autorska 
- reklamówki 

Agencja Reklamowa Signum, ul. Lubelska 55, Puławy.  

- wykonanie dodatkowej grafiki na trybunki degustacyjnej,   

- meble, 

                                          

 

 

 

 

 

Wszystkim podmiotom biorącym udział w konkursie 

pragniemy podziękować za zgłoszone propozycje. 
 


