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Zapytanie ofertowe  
z dnia 26.01.2017 r.  

dot. wykonania badania i analiz współczesnego kontekstu malowania porcelany  
w ramach realizacji projektu „Malowane dziedzictwo bez granic”. 

 
 

I. Podmiot prowadzący zapytanie ofertowe:  

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 
ul. Kilińskiego1 

47-303 Krapkowice 
NIP 1990052018 

 
II. Określenie przedmiotu zapytania ofertowego: 

 
Stowarzyszenie Kraina św. Anny zamierza zlecić wykonanie badania i analiz 
współczesnego kontekstu malowania porcelany, zawierającego elementy 
etnograficznego opisu. 
 
Celem projektu jest zbadanie kontekstu i określenie współczesnych uwarunkowań 
funkcjonowania twórców zajmujących się niematerialnym dziedzictwem kulturowym, jakim 
jest malowanie porcelany. Ważnym aspektem badania jest określenie znaczenia i roli, jaką 
aktualnie odgrywa malowanie na porcelanie, określenie konkurencji oraz spojrzenia na dobre 
praktyki - jak inni wykorzystują malowaną porcelanę. Ponadto w badaniu określone zostaną 
możliwości współpracy ze współczesnymi projektantami przy wprowadzeniu nowych 
wzorów do innych produktów i usług. 
 
Ponadto Zleceniobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia, moderowania dwudniowych 
warsztatów (na obszarze Stowarzyszenia Krainy św. Anny) z udziałem do 10 
osób/prowadzących (w tym od 2-5 prowadzących z obszaru Śląska Cieszyńskiego lub 
Górnego Kisucach) zaangażowanych w malowanie porcelany, promocję i jej dystrybucję, 
mający na celu wypracowanie pomysłów i scenariuszy na zachowanie tego dziedzictwa, 
sposoby przekazywania dziedzictwa nowym pokoleniom, nowe produkty i skuteczną 
promocję oraz przekazujące dobre praktyki dot. ochrony, zachowania, rozwoju i promocji 
tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła.  

 
Należy uwzględnić: 
- dwudniowe warsztaty 
 - do 10 osób prowadzących (należy ująć koszty noclegu) 
- do 30 uczestników z obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny (Stowarzyszenie 
przeprowadzi rekrutację osób) 
- materiały dla uczestników tj. farby, pędzle, różnego typu porcelana itp. 
- 1 kolacja (do 10 osób), 1 śniadanie (do 10 osób) , 2 obiady (do 40 osób), 2 poczęstunek 
kawowy (do 40 osób)  

 
Badanie zakończone zostanie raportem, zawierającym efekty warsztatów wraz z opisem 
czeskich dobrych praktyk - raport udostępniony zostanie w wersji online oraz wydrukowany 
w 5 egzemplarzach. 
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III.  Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania: 

 

Oferent przedstawi (na formularzu ofertowym) Stowarzyszeniu w formie maila lub 
osobiście propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi informacjami, 
mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 01.02.2017 r., do godziny 12.00 na 
adres e-mail: euroregion@annaland.pl 

 

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: kwiecień-wrzesień 

 

 

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują: 

• Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję wyceny poszczególnych 
elementów zamówienia tzn.: 

- wykonanie badania i analizy; 
- przeprowadzenie warsztatu; 
- wykonanie raportu. 

• cena brutto za wykonanie poszczególnych etapów zamówienia, 

• 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. 
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