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Zwoleń, dnia 12 maja 2014 r.

Zapytanie o cenę

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie 6 godzinnych warsztatów „Rękoczyny”- Odnawianie przedmiotów
metodą decoupage oraz cieniowania dla 15 uczestników, w miejscu
i terminie ustalonym przez Zamawiającego.

Celem warsztatów jest rozwinięcie zdolności manualnych oraz wyobraźni, popularyzacja
rękodzieła jako atrakcyjnej formy aktywności, pozwalającej na zdobycie nowych
umiejętności, integracja osób w różnym wieku oraz propagowanie czynnego uczestnictwa
w kulturalnym życiu obszaru.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić ciekawe warsztaty angażujące uczestników,
zapewnić materiały i narzędzia niezbędne do realizacji zamówienia.
Cena powinna zawierać:
- koszt przeprowadzenia wykładów
- koszty dojazdu na miejsce wydarzenia (dotyczy jedynie Wykonawcy)
- koszt materiałów dla uczestników warsztatów

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia
„Dziedzictwo i Rozwój” do złożenia zamówienia.

Oferty cenowe sporządzone na załączonym formularzu proszę przesyłać w terminie do
26 maja 2014 r. mailem na adres stowarzyszeniedir@o2.pl lub dostarczyć osobiście na
adres Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” ul. Wojska Polskiego 80 A,
26 - 700 Zwoleń albo przesłać pocztą na ww. adres.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotowego zapytania udziela pracownik biura
Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”: Iwona Sałek
Telefon: 48 676 20 29, 512156365
E-mail: stowarzyszeniedir@tlen.pl



………………………………… …………………, dnia ………………

…………………………………

…………………………………

(Nazwa i adres składającego ofertę)

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
ul. Wojska Polskiego 80A

26 – 700 Zwoleń

Oferta cenowa
na przeprowadzenie 6 godzinnych warsztatów „Rękoczyny”- Odnawianie przedmiotów

metodą decoupage oraz cieniowania
dla 15 uczestników

Nawiązując do zapytania o cenę na przeprowadzenie warsztatów „Rękoczyny-

Odnawianie przedmiotów metodą decoupage oraz cieniowania” proponuję następującą

cenę za zorganizowanie przedmiotowych warsztatów: ………………………… zł. brutto,

(……………………………………………………………………………………słownie).

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty tj. koszt
przeprowadzenia warsztatów, dojazdu oraz materiałów i narzędzi związanych z realizacją
zamówienia.

Przyjmuję do wiadomości, że warsztaty odbywać się będą w dniach i godzinach
ustalonych przez Zamawiającego.

Proponowany program wydarzenia:

………………………………………
(Data  i podpis osoby uprawnionej)


