„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Zapytanie ofertowe
z dnia 19 września 2017 r.

dotyczy:

wykonania 30 minutowej bajki o tematyce związanej z ekologią/wsią/tradycjami

I. NAZWA I ADRES ZLECENIODAWCY
Lokalna sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 76/3
47-220 Kędzierzyn – Koźle
NIP: 7492017167
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest 30 minutowa bajka w wykonaniu aktorów (grupy teatralnej), w formie
opowiadania, tematyka związana z ekologią/wsią/tradycjami.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Spektakl realizowany będzie na finale projektu O mojej wsi piórem.
2. Spektakl powinien trwać minimum 30 minut.
3. Odbiorcami będą dzieci i młodzież.
4. Z uwagi na specyfikę projektu, projekt powinien oscylować wokół tematyki ekologii lub wsi lub
kultywowania tradycji.
5. Miejsce: Dom Kultury w Dziergowicach
6. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wypełnieniem przedmiotu zamówienia, jak
np. dojazd.
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Sobota 21 października 2017 r., godziny przedpołudniowe.
V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do zapytania ofertowego.
2. Oferent musi wypełnić pozycje wymagane w kosztorysie z formularza ofertowego tj. łączną
wartość przedmiotu umowy brutto oraz poda stawkę podatku VAT za realizację usługi.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: listy@lokalna24.pl
lub też dostarczona osobiście na adres: Lokalna sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 76/3, 47-220 KędzierzynKoźle, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2017 r. do godz. 12.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zleceniodawca poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek.
5. W toku badania i oceny ofert Zleceniodawca może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VII. KRYTERIUM OCENY OFERT
Cena: 100 %, maksymalne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za cały zakres realizacji zamówienia.
Rozpatrzeniu podlega cena ryczałtowa brutto jako całości.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Ewentualnych informacji udziela Pani Beata Witamborska pod numerem tel. 77 483 40 49 oraz
adresem email: listy@lokalna24.pl.
IX. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1 – Wzór formularza ofertowego
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