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ZAPYTANIE OFERTOWE  

z dnia 02.08.2018 r.  

dot. przeprowadzenia inwentaryzacji obrzędów i tradycji ludowych pogranicza PL-CZ 

w ramach realizacji projektu „Annogórskie obrzędy i tradycje wczoraj a dziś” 

I. Podmiot prowadzący zapytanie ofertowe 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice 

NIP: 190052018 

II. Określenie przedmiotu zapytania 

Nazwa Opis Ilość 

przeprowadzenia 

inwentaryzacji obrzędów  

i tradycji ludowych 

pogranicza PL-CZ 

Inwentaryzacja kultywowanych obrzędów i tradycji ludowych 

na obszarze 10 gmin będących członkami Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny (Krapkowice, Gogolin, Walce, Zdzieszowice, 

Leśnica, Strzelce Opolskie, Tarnów Opolski, Izbicko, 

Jemielnica oraz Ujazd) oraz miasta Dub nad Moravou. 

Przeprowadzona zostanie przez etnografa, znawcę 

regionalnych tradycji i obrzędów, eksperta w dziedzinie 

zwyczajów i zachowań etnicznych. 

Inwentaryzacja polegać będzie na badaniu, a następnie 

przygotowaniu raportu zawierającego zestawienie – nazwę, 

miejsce odbywania się obrzędu/tradycji oraz terminu jego 

trwania) opisu oraz zdjęcia wybranych obrzędów/tradycji. 

 

Przekazania praw autorskich do wykorzystanych zdjęć. 

1 szt. wydrukowanego 

raportu zawierającego: 

do 10 szt. opisów 

polskich tradycji i 

obrzędów 

do 4 szt. czeskich 

tradycji i obrzędów  

+ wersja elektroniczna 

Wydanie raportu w wersji – druk do 60 stron + okładka, 

bindowany, w pełnym zestawie kolorystycznym. 

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu zapytania 

Oferent prześle Stowarzyszeniu wypełniony formularzu ofertowy propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową  

i dodatkowymi informacjami, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 08.08.2018 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 

• Termin wykonania zamówienia: do końca kwietnia 2019 r.  
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VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.: 

A. Cena brutto. 

B. Przedstawione doświadczenie w dziedzinie etnografii, regionalnych tradycji i obrzędów, zwyczajów i zachowań 

endemicznych.  

C. Przygotowanie oferty zgodnie z w/w zamówieniem. 

D. Jasność i przejrzystość oferty. 

VII. Klauzule Zapytania ofertowego: 

A. Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert. 

B. Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany ilości bądź 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. 


