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Zapytanie o cenę 
 
 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zwraca się z prośbą  
o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 
Przeprowadzenie na terenie gminy Zwoleń, 15 godzinnych warsztatów z tańca ludowego 
„Ludowe potańcówki”  : 
- 10 spotkań; 
- czas trwania  jednego spotkania: 90 minut; 
- ok. 20 uczestników; 
- miejsce i termin ustalone w porozumieniu z Zamawiającego.  
 
Celem warsztatów jest ukazanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w dziedzinie 
tańca ludowego,  wykorzystanie potencjału kulturowego do promowania obszaru LSR, 
pielęgnowanie tradycji tańca ludowego oraz popularyzowanie go wśród młodego 
pokolenia. 
 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić warsztaty angażujące uczestników,  
przybliżając specyfikę ruchu tańca ludowego w jego źródłowej postaci.  
 
 Cena powinna zawierać: 
- koszt przeprowadzenia warsztatów; 
- koszt dojazdu; 
- inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia (sprzęt do podkładu muzycznego itp.) 
 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
 
Zapytanie o cenę służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia „Dziedzictwo 
i Rozwój” do złożenia zamówienia.  
 
Oferty cenowe sporządzone na załączonym formularzu proszę przesyłać w terminie do  
18 grudnia 2012 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. 
 
 
 



 
…………………………………   …………………, dnia ……………… 

………………………………… 

………………………………… 

(Nazwa i adres składającego ofertę) 
 

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

26 – 700 Zwoleń 
 
 

Oferta cenowa  
na przeprowadzenie 15 godzinnych warsztatów z tańca ludowego 

„Ludowe potańcówki” dla ok. 20 uczestników 
 
 

Nawiązując do zapytania o cenę   dotyczącego warsztatów z tańca ludowego proponuję 

następującą cenę za przeprowadzenie 15 – godzinnych warsztatów: …………………… 

zł. brutto,  

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

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty (m.in. koszt 
przeprowadzenia warsztatów, dojazdu) związane z realizacją zamówienia. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że warsztaty odbywać się będą w dniach i godzinach 
ustalonych przez Zamawiającego. 
 
 
 

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

 


