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Nowy Targ 27.10.2017 r. 

ZP.ZO.6.2017 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

      

Związek Podhalan w Polsce z siedzibą w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty  dot. 

zamówienia na  zorganizowanie w dniu 9 grudnia 2017r. w Bukowinie Tatrzańskiej  

„Festiwalu wyrobów wełnianych”, z udziałem 10 wystawców z terenu Karpat, 

poświęconych realizacji projektu pod nazwą pn. „Szlak Kultury Wołoskiej”, 

współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 

Polska – Słowacja 2014-2020.   

 
Dane dotyczące zamówienia: 

1. Impreza ma przybliżyć obróbkę i wykorzystanie wełny w sposób tradycyjny 
oraz jej współczesne wykorzystanie. Uczestnicy Festiwalu powinni poznać cały 
proces obróbki wełny od strzyżenia przez gręplowanie, przędzenie, tkanie, 
folowanie, plecenie na drutach i szydełku. Do zajęć z uczestnikami powinni 
zostać zaproszeni twórcy ludowi wykonujący jeszcze wyroby w sposób 
tradycyjny, celem przekazania swych umiejętności młodemu pokoleniu. Druga 
część festiwalu ma być poświęcona obecnemu wykorzystaniu wełny. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia: 
1) Przygotowanie i obsługa stoisk festiwalowych na rano 9 grudnia 2017r. w 

sali głównej BCK w Bukowinie: 
 zapewnienie miejsca dla 10 stoisk,  
 ubezpieczenie imprezy 
 promocja Festiwalu 
 zapewnienie nagłośnienia imprezy 
 obsługa stoisk w postaci prowadzenia konferansjerki i reklamy stoisk 

2) Zorganizowanie i honoraria dla 2 zespołów regionalnych, które wystąpią 
podczas Festiwalu. 

3) Wyżywienie: 

 dnia 8 grudnia 2017 r:  
 przygotowanie i obsługa przy kolacji ok. godz. 19.00 dla 20 osób 

przygotowujących stoiska na FWW, 
 dnia 9 grudnia 2017 r:  
 przygotowanie i obsługa poczęstunku regionalnego na czas Festiwalu 
 przygotowanie i obsługa obiadu dla 20 osób - rozpoczęcie ok. godz. 

15.00. 
4) Zakwaterowanie z 8/9 grudnia 2017r - nocleg ze śniadaniem dla 20 osób. 
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2. Płatność faktury w terminie do 30 dni od dnia potwierdzenia złożenia 
faktury / rachunku. 
3. Podstawą wystawienia faktury / rachunku będzie potwierdzenie 
prawidłowego wykonania usługi. 
 
 
 
Ofertę na wykonanie przedmiotowych usług zawierającą:  

 formularz oferty, 
prosimy złożyć do dnia 21 listopada 2017 r. do godz. 11.30 w sekretariacie 
Związku Podhalan w Polsce przy Al. Tysiąclecia 35 w Nowym Targu. Oferty 
należy składać pisemnie w kopercie z dopiskiem „ZORGANIZOWANIE 
FESTIWALU WYROBÓW WEŁNIANYCH” oraz dane Zleceniobiorcy składającego 
ofertę (nazwę firmy, adres). W przypadku przyjęcia oferty, wykonanie usługi 
nastąpi na podstawie pisemnego zlecenia przez Zamawiającego wykonania 
usługi. 

 

      Koordynator projektu Anna Kowalczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

- formularz oferty, 
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Zleceniodawca: Związek Podhalan w Polsce  

   Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ  

   tel.: 018 2649523,  e-mail: biuro@zwiazek-podhalan.com 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa Zleceniobiorcy: ……………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko / nazwa firmy 

Siedziba Zleceniobiorcy: 

…………………………………………………………………… 
kod pocztowy, ulica nr domu / mieszkania 

Nr telefonu Zleceniobiorcy: ……………………………………………………………. 

Pesel 

Zleceniobiorcy:......................................................................................................... 

Nr konta Zleceniobiorcy:  ……………………………………………………….. 

Nazwa banku Zleceniobiorcy: …………………………………………………… 

 

  W nawiązaniu do zapytania skierowanego przez Związek Podhalan w 

Polsce z siedzibą w Nowym Targu na zorganizowanie w dniu w dniu 9 grudnia 
2017r. w Bukowinie Tatrzańskiej  „Festiwalu wyrobów wełnianych”, z 
udziałem 10 wystawców z terenu Karpat, poświęconych realizacji projektu pod 
nazwą „Szlak Kultury Wołoskiej”, współfinansowanego ze środków Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 
oferujemy wykonanie zamówienia za następującą wartość: 
 
Nazwa usługi Opis Wartość brutto 

Organizacja stoisk   

………………… zł 

Występy regionalne   

………………  zł 

Wyżywienie   

………………… zł 

Zakwaterowanie   

………………… zł 

Dokumentacja imprezy   

………………… zł 

RAZEM:  

………………… zł 

 

1. Oświadczam/y, że cena ofertowa zawiera wszystkie niezbędne koszty do realizacji przedmiotu 

zamówienia.  
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2. Oświadczam/y, iż uważam/y się związany/mi niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

3. Oświadczam/y, że znajduję/my się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej 

wykonanie zadania. 

4. Oświadczam/y, że akceptuję/my treśd zapytania ofertowego oraz opis przedmiotu zamówienia 

(załącznik do zapytania ofertowego). 

5. Oświadczam/y, że nie jestem/jesteśmy powiązany/i osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w jego imieniu lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającej w szczególności 

na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

 pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

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

 Miejscowośd, data Pieczęd i podpis oferenta 

 

 

 

 

 

 

 


