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Żnin, 03.06.2019 r. 

STOWARZYSZENIE LGD Pałuki – Wspólna Sprawa 
Plac Działowy 6 
88-400 Żnin 

 
 Zapytanie ofertowe 

STOWARZYSZENIE LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym  zaprasza do składania 
ofert cenowych w zakresie: 

Nazwa przedmiotu zamówienia:  

 

Przygotowanie stoiska wikliniarskiego podczas „VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie” woj. 
kujawsko – pomorskie ,  w dniu 20.07.2019r. w godzinach 12.00-18.30 

Szczegółowy opis: 

Zadanie polegać będzie na przygotowaniu jednego  stoiska wyplatania wikliny i  przeprowadzeniu 
warsztatów wikliniarskich oraz pokazów (sposoby i metody wyplatania). Oferent zorganizuje 6 
roboczych  stanowisk dla dzieci. Każdy z warsztatów będzie trwał od 15 do 20 minut. Uczestnik 
warsztatów wikliniarskich otrzyma materiał  z którego pod okiem instruktora wyplecie koszyczek 
wymiarach: średnica 8 cm,  wysokość 8 cm. Po stronie oferenta będzie zapewnienie materiału 
niezbędnego  do przeprowadzenia warsztatów dla około 70 osób. Uczestnicy warsztatów będą mogli  
zabrać ze sobą  wykonane przedmioty. Prowadzący winien być ubrany w strój o charakterze 
ludowym.   
 

Informacje dodatkowe: 

- termin realizacji  – 20.07.2019r.  
-  termin związania ofertą  - 20.07.2019r. 
- warunki płatności: na realizację zamówienia powinien być wystawiony rachunek lub faktura VAT z 
terminem płatności 14 dni. 
- dopuszcza się podpisanie umów  cywilno - prawnych; 
 
Kryteria oceny i wyboru ofert: 
- cena-100% 
- do oferty cenowej prosimy załączyć również, co najmniej jeden dokument potwierdzający 
doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach ( referencje  ) 
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Informacje dodatkowe: 

1. Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w terminie 
7 dni od ukazania się zaproszenia do składania ofert cenowych na stronie www.lgd-paluki.pl do dnia  
10.06.2019 r.  

2. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać  pocztą tradycyjną na adres 
biura lub mailem na adres a.wozniak@lgd-paluki.pl O terminowości złożenia oferty decyduje data 
wpływu do biura Stowarzyszenia. 

3. Pozostałe warunki udzielania zamówienia określa Regulamin udzielania zamówień o wartości 
nieprzekraczającej 30.000 euro dostępny na stronie www.lgd-paluki.pl 

4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Anita 
Woźniak specjalista ds. projektów e-mail: a.wozniak@lgd-paluki.pl Informacje można uzyskać w dni 
robocze pn. do pt. w od godz. 8:00 – 16:00  pod numerem telefonu  609 996 155. 

5. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z realizacji zadania bądź wyboru oferty. 

6. Ceny w ofercie mają być stałe i nie mogą ulec podwyżce ani obniżce przez cały okres 
obowiązywania umowy. 

            ……………………………………………………………………. 

     Akceptuję warunki zapytania ofertowego /Pieczęć i podpis/
         

http://www.lgd-paluki.pl/
mailto:a.wozniak@lgd-paluki.pl

