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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: 

Organizacja i koordynacja turnieju w piłkę nożną dla min. 8 drużyn z terenu objętego 

Lokalną Strategią Rozwoju (gminy Ciepielów, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia- Letnisko, 

Kazanów, Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń) w terminie ustalonym przez 

Zamawiającego.  

 

 

Koordynator zawodów zobowiązuje się do: 

 

1. Organizacji jednodniowych zawodów dla ok. 80 uczestników (w wieku od lat 14 do 

17) w tym rekrutacji drużyn
*
, 

2. Logistycznego przygotowania zawodów, w tym opracowania regulaminu 

wydarzenia, który przewidywał będzie rozegranie minimum 16 meczów oraz 

zorganizowanie biura turnieju - w tym zebrania podpisów na liście uczestnictwa w 

zawodach, 

3. Zapewnienie hali sportowej z boiskiem do gry w piłkę nożną halową na terenie 

jednej z gmin objętych LSR,  

4. Zapewnienie transportu uczestników na miejsce wydarzenia, 

5. Zapewnienie niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia wydarzenia, 

6. Zapewnienia udziału sędziów - z odpowiednimi do rangi zawodów kwalifikacjami, 

7. Zakupu pucharów oraz upominków w kwocie min. 1 000 zł, 

8. Zapewnienia opieki medycznej (lekarz lub ratownik medyczny), 

9. Zapewnienia ubezpieczenia NW dla każdego uczestnika do kwoty 20 tys. 

10. Zapewnienia przekąsek i napojów dla uczestników. 

 

 Cena powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne dla organizacji i przeprowadzenia 

przedsięwzięcia. 

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  

11 grudnia 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. 

 
*Koordynator ma obowiązek wymagać od uczestników okazania badań lekarskich dopuszczających do wzięcia 

udziału w turnieju- do wglądu dla Organizatora. 
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…………………………………   …………………, dnia ……………… 

………………………………… 

………………………………… 

(Nazwa i adres składającego ofertę) 

 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 

ul. Wojska Polskiego 80A 

26 – 700 Zwoleń 

 

 

Oferta cenowa  

Na organizację i koordynację turnieju w piłkę nożną  

 

1. Nawiązując do zapytania o cenę na organizację i koordynację turnieju sportowego  

w piłkę nożną halową proponuję następującą cenę za w/w usługę: 

………………………………………………………………….… zł. brutto  

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

2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty niezbędne do 

organizacji wydarzenia.  

3. Przyjmuję do wiadomości, że przedsięwzięcie odbędzie się w terminie ustalonym przez 

Zamawiającego. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie przez 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, ul. Wojska Polskiego 80A, 26 – 700 Zwoleń, 

zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. 

U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

 

 

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

 

 

 

 



 

                                          
 

 

 

Kalkulacja kosztów organizacji i koordynacji  

turnieju w piłkę nożną  

 

 
Nazwa zadania Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

Zapewnienie hali 

sportowej 
Godzina    

Zapewnienie 

transportu Kilometr    

Zapewnienie 

udziału sędziów Godzina    

Zakup pucharów 

oraz upominków Komplet    

Zapewnienie 

opieki medycznej Godzina    

Zapewnienie 

poczęstunku dla 

uczestników 
Osoba 

   

Koszty 

koordynacji 

turnieju 

Godzina 
   

Inne (jakie?)     

RAZEM x  
 

 
 

 

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


