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ZAPYTANIE OFERTOWE  

z dnia 01.04.2022 r. 

I. Podmiot prowadzący:  Stowarzyszenie Kraina św. Anny, 

     ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice, 

NIP: 190052018 

II. Określenie przedmiotu: przeprowadzenie szkolenia kompetencyjnego w ramach projektu współpracy „Dizajn, 

a wzory regionów”. 

Szczegółowy opis 

Projekt rozpocznie się od wizyty studyjnej partnerów projektu na obszarze Stowarzyszenia Kraina św. Anny. W 

czasie trzydniowej wizyty odbędzie się: zwiedzanie z przewodnikiem Góry Świętej Anny, partnerzy wezmą 

udział w warsztacie malowania opolskiej porcelany, ale przede wszystkim odbędzie się dwudniowe szkolenie 

kompetencyjne.  

• Moderatorem szkolenia będzie instytucja, która w całości będzie odpowiedzialna za przebieg i 

merytorykę szkolenia.  

• W trakcie szkolenia partnerzy z Czech podzielą się doświadczeniem w promocji regionu w oparciu o 

regionalizm, natomiast pozostała tematyka dotyczyć będzie budowania marki regionu, promocji, 

wdrażania produktów na rynek, jak należy współpracować z projektantem, relacja rękodzielnik-

projektant oraz projektowanie w oparciu o tradycję i wprowadzenie do projektowania usług.  

• Koszt szkolenia obejmuje koszt dojazdu, materiały szkoleniowe oraz wynagrodzenie dla co najmniej 

7 ekspertów. W skład których wejdzie między innymi etnolog i antropolog kultury zajmujący się 

promocją wzornictwa jako narzędziem zmian firm, regionów, instytucji samorządowych, 

specjalizująca się w projektowaniu usług i projektowaniu społecznym, a także w procesach mających 

na celu łączenie dizajnu z tradycją.  

• Szkolenie trwać będzie: 28.06. 2022 r. od godz. 9:00 do 17:00 oraz 29.06.2022 r. od godz. 9:00 do 

16:00, łącznie 15 godzin.  

• Liczba uczestników: 62 osoby/dzień. 

III. Miejsce i termin zgłoszenia oferty: 

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu Formularz ofertowy mającą wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 

11.04.2022 r., do godziny 12:00 na adres e-mail: s.kozba@annaland.pl i/lub telefonicznie i/lub osobiście. 

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami  

Sandra Koźba Specjalista ds. animacji Telefon 77/ 44 67 130, e-mail: s.kozba@annaland.pl  

V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

• Termin wykonania zamówienia: 28-29.06.2022 roku.  

• Dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia faktury, w terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu 

zakończenia realizacji usługi. 

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują: 

• Przygotowanie oferty zgodnie z w/w zamówieniem. 

• Najniższa cena brutto. 
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VII. Klauzule rozeznania cenowego: 

A. Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert. 

B. Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany ilości bądź rezygnacji z rozeznania 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. 


