
   
Stowarzyszenie ”Unia Nadwarciańska” 
ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca
tel.  63 24 100 73, e-mail: biuro@unianadwarcianska.pl

Słupca, dn. 09.04. 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca 

NIP: 667-173-53-35

Zwracamy  się  z  zapytaniem  ofertowym   na:  pokazy  produktów  lokalnych  podczas  konferencji 

podsumowującej działania Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1. Oznaczenie sprawy: ZO/2014/L/12

Zamówienie  obejmuje:  wykonanie pokazów  produktów  lokalnych  podczas  konferencji 

podsumowującej działania Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA:

A. Pokaz potraw regionalnych:

-  wykonanie  pokazu  potraw  regionalnych   pochodzących  z  obszaru  Stowarzyszenia  „Unia 

Nadwarciańska”:  chleb  tradycyjny  pieczony,  smalec  domowy,  ogórki  kiszone,pyrczok,  pasztet 

pieczony domowy, chleb z powidłami. Wszystkie produkty wykonane w oparciu o tradycyjne przepisy 

i receptury.

 -  degustacja potraw regionalnych dla 120 uczestników konferencji,

 - zabezpieczenie ekspozycji pokazu, 

- zabezpieczenie naczyń jednorazowych dla uczestników konferencji, 

B. Pokaz rękodzieła z filcu:

- wykonanie pokazu rękodzieła z filcu podczas konferencji podsumowującej działania Stowarzyszenia 

„Unia Nadwarciańska”,

- wykonanie 120 sztuk ozdób z filcu dla uczestników konferencji – broszek z filcu,

- zakup materiałów niezbędnych do wykonania ozdób z filcu,

- zabezpieczenie ekspozycji pokazu,
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C. Pokaz rękodzieła – rzeźby drewnianej:

-  wykonanie pokazu rękodzieła  rzeźby drewnianej  podczas konferencji  podsumowującej  działania 

Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”,

- prezentacja kilkudziesięciu rzeźb,

- zabezpieczenie ekspozycji pokazu.

2. Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 

do wykonania zamówienia; ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie  

w oparciu  o oświadczenia, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oferenta.

4.  Płatność  za  wykonie  usługi  zostanie zrealizowana na podstawie rachunku/faktury wystawionej 

przez  Wykonawcę  po  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  przelewem w terminie  14  dni  od  daty 

wpływu rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego.

5.Oferty  należy  przesłać  bądź  dostarczyć  osobiście  na  adres  Stowarzyszenie  „Unia 

Nadwarciańska”, ul Poznańska 20, 62-400 Słupca do dnia 16 kwietnia 2014 r. (decyduje data 

wpływu).

6. Zawartość oferty

6.1   wypełniony formularz ofertowy.

 Termin realizacji:  4-5 września 2014 r. Pałac w Ciążeniu, gmina Lądek, Powiat Słupecki, 

województwo Wielkopolskie.

7.   Zamawiający dokona wyboru oferty według kryterium cenowego z najniższą  zaproponowaną 

przez oferenta ceną.

8.     Do kontaktów z wykonawcami upoważniona jest – Anita Kubicka, tel. 500 274 618.

9.     Lista załączników:

        9.1   formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

              

            
                                                                                    /-/ Andrzej Kin

Prezes Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”
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