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Zapytanie ofertowe
z dnia 30.05.2018r.
dot. przygotowania warsztatów twórczego malowania
w ramach realizacji projektu „Kraina tradycją malowana”.
I. Podmiot prowadzący zapytanie ofertowe:
Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego1
47-303 Krapkowice
NIP 1990052018
II. Określenie przedmiotu zapytania ofertowego:
Nazwa

Przygotowanie i poprowadzenie
warsztatu twórczego malowania

Opis
- Termin: 10 lipca
- Liczba uczestników: 31 osób
- Prowadzący warsztat: osoba znana w środowisku
międzynarodowych projektantów lub artysta lub twórca
regionalny zajmujący się na co dzień krzewieniem
niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
- Uczestników warsztatu należy podzielić na grupy (od 4 do 5
grup), w których będą mogli wspólnie wymieniać się wiedzą i
doświadczenia razem tworząc projekty graficzne. W pierwszej
kolejności na kartce papieru, a później przekładając swoje
wizje na płyty kartonowo gipsowe.
- Tematyką warsztatów będzie połączenie regionalnej kultury,
historii i tradycji z regionalnym wzornictwem opolskim oraz
wzornictwem charakterystycznym dla czeskiego partnera.
Twórca
ludowy
prowadzący
warsztaty
będzie
odpowiedzialny za całościowe przygotowanie działania,
począwszy od wstępu i wykładu dot. niematerialnego
dziedzictwa i regionalnego wzornictwa, następnie do
przygotowania wszystkich materiałów edukacyjnych i
plastycznych.
- Warsztat trwać będzie 8 godzin.
- Do tak specjalistycznego warsztatu niezbędne są materiały tj.:
kartki papieru różnego rodzaju i formatu, kredki, mazaki,
markery, 4-5 płyt wielkoformatowych kartonowo gipsowych,
pędzle i kubeczki, specjalistyczne farby akrylowe - 5
zestawów składających się z co najmniej siedmiu kolorów (są
to podstawowe kolory, które należy stosować podczas
malowania tradycyjnych opolskich kolorów).

Ilość

1

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania:
Oferent prześle Stowarzyszeniu wypełniony formularz ofertowy wraz z ofertą szczegółową i
dodatkowymi informacjami, mającymi wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 07.06.2018r., do
godziny 10.00 na adres e-mail: euroregion@annaland.pl
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IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
Sandra Koźba, telefon 575 750 122, e-mail: euroregion@annaland.pl
V. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego:
• termin wykonania zamówienia: 10 lipiec
VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują:
- cena brutto,
- doświadczenie w prowadzeniu warsztatów o w/w tematyce;
- znajomości regionalnej kultury woj. Opolskiego;
- wiedza n/t trendów międzynarodowych;
- zgodność oferty z rozeznaniem cenowym,
VII. Klauzule zapytania ofertowego:
A. Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert.
B. Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zapytania, bez podania przyczyny.
C. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego,
jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.

