
  

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

Słupca, dn. 27 marca 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: przeprowadzenie dwudniowych warsztatów garncarskich 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1. Oznaczenie sprawy: ZO/2014/L/9

Zamówienie obejmuje: przeprowadzenie dwudniowych warsztatów garncarskich

Specyfikacja zamówienia:

-warsztaty przeprowadzone będą w ciągu 2 dni będą obejmowały 2 spotkania. Każde spotkanie będzie 

odbywało się w innej gminie dla 20 uczestników, przewidywany czas jednego spotkania to około 

4 godziny zegarowe.

-warsztaty będą obejmowały naukę toczenia na kole garncarskim, a także w lepieniu ręcznym.

- wykonawca zapewni materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów w ciągu 2 dni  (2 grup po 

20 os),

-wykonawca  posiada  odpowiednie  wykształcenie  i  doświadczenie  do  prowadzenia  warsztatów 

(przedstawi  w  formie  kserokopii  wykształcenie  i  doświadczenie  w  realizacji  podobnych 

przedsięwzięć),

-wykonawca  zapewni  sale  do  przeprowadzenia  warsztatów  znajdującą  się  na  obszarze  działania 

Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.

2.Oferty należy przesłać bądź dostarczyć osobiście na adres Stowarzyszenia ,,Unia Nadwarciańska”, 

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca do dnia 7 kwietnia 2014r. ( decyduje data wpływu).
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Działanie 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania (LGD), nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013, współfinansowane z krajowych środków publicznych 

oraz ze środkó Unii Europejskiej tj: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).



3.Zawartość oferty

             3.1 wypełniony formularz ofertowy.

      Termin realizacji: czerwiec 2014

4. Zamawiający dokona wyboru oferty według kryterium cenowego  z najniższą zaproponowaną przez 

oferenta ceną.

5.Do kontaktów z wykonawcami upoważniona jest – Kamila Gaca tel.63 241 00 73

6.Lista załączników:

1.1.formularz ofertowy – Załącznik nr 1

                          
                                                                   

                                                                               /-/ Andrzej Kin
                                                                      Prezes Stowarzyszenia,,Unia Nadwarciańska”
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