
                                  
 

Zwoleń, dnia 08 grudnia 2014 r.                          

 

Zapytanie o cenę 

 

 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zwraca się z prośbą  

o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

 

„Wiosenne Przesilenie” -  spotkanie środowiskowe z poetami, gawędziarzami i śpiewakami 

o starych i nowych zwyczajach wsi mazowieckiej oraz smakowanie potraw kuchni 

regionalnej. 

 

„Wiosenne Przesilenie” jest wydarzeniem, które ma na celu promocję folkloru  

i dziedzictwa kulturowego naszych małych ojczyzn. Ideą imprezy jest organizacja 

wydarzenia w małych miejscowościach położonych na obszarach wiejskich, na terenie 

działania LGD; aktywizacja mieszkańców, kół gospodyń wiejskich i organizacji 

pozarządowych do wspólnego inicjowania i kreowania wydarzeń kulturalnych. 

 

1. Zakres zadania: 

 Cena powinna zawierać: 

- organizacja wydarzenia,  

- konferansjer,  

- honoraria występujących zespołów ludowych (minimum dwa zespoły), gawędziarzy, 

śpiewaków,  

- wynajem sali,  

- nagłośnienie wraz z obsługą, 

-  przygotowanie potraw regionalnych (min. 6)  

 - około 100 uczestników, w godz. 17.00 - 21.00 

 - planowany termin i miejsce realizacji – marzec 2015 r. Sycyna. 

 

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  

15 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. 

 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

Zbigniew Buczma 

 

 

mailto:stowarzyszeniedir@o2.pl


 

 

 

…………………………………   …………………, dnia ……………… 

………………………………… 

………………………………… 

(Nazwa i adres składającego ofertę) 

 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 

ul. Wojska Polskiego 80A 

26 – 700 Zwoleń 

 

 

Oferta cenowa  

Na organizację wydarzenia  „Wiosenne Przesilenie” -  spotkanie środowiskowe z poetami, 

gawędziarzami i śpiewakami o starych i nowych zwyczajach wsi mazowieckiej oraz 

smakowanie potraw kuchni regionalnej. 

 

 

Nawiązując do zapytania o cenę na organizację wydarzenia  „Wiosenne Przesilenie”,  

proponuję następującą cenę za w/w usługę: 

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

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

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

wykonania zadania.   

Zobowiązuję się do zawarcia umowy na organizacje tego zadania. 

Przyjmuję do wiadomości, że wydarzenie odbędzie się w miejscu i czasie  ustalonym przez 

Zamawiającego. 

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)    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


