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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, zwane 
dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert cenowych na: 
 

„przeprowadzenie warsztatu artystycznego o tematyce wielkanocnej – zdobienie pisanek” 
 

1. Temat warsztatów: zdobienie pisanek metodą decoupage oraz włóczką. 
 

2. Organizacja i przeprowadzenie warsztatu obejmuje: 

 prowadzenie zajęć przez instruktora rękodzieła dla grupy 20-25 osób; 

 zapoznanie teoretyczne i praktyczne z technikami plastycznymi, w tym zdobnictwa 
techniką decoupage oraz techniką zdobienia włóczką; 

 zapewnienie uczestnikom warsztatu niezbędnych (wysoko jakościowych) nowych 
materiałów plastycznych do zdobienia min. 50 jaj; 

 czas trwania: 4 godziny zegarowe. 
 

3. Miejsce realizacji: obszar LGD „RAZEM”. Szczegółowa lokalizacja  zostanie wskazana 
najpóźniej na 7 dni  przed realizacją warsztatów.  
 

4. Termin realizacji: luty/marzec 2018 r. 
 
5. Wymogi stawiane oferentom: 

 Oferent zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowego programu warsztatu wraz  
z kosztorysem (z wyszczególnieniem kosztu wynagrodzenia instruktora z tytułu 
przeprowadzenia artystycznego  warsztatu o tematyce wielkanocnej – zdobienie 
pisanek, tym koszty materiałów i produktów /wysoko jakościowych/ potrzebnych do 
realizacji w/w warsztatu) oraz referencji z realizacji warsztatów o podobnej tematyce 
(przynajmniej 3 dokumenty); 

 Oferent zapewnia wykwalifikowanego instruktora, który posiada wykształcenie 
plastyczne i/lub jest animatorem kultury, posiada ukończone kursy rękodzielnicze oraz 
posiada doświadczenie w działalności szkoleniowej. 
 

6. Zamawiający zapewnia salę warsztatową oraz prowadzi rekrutację uczestników 
warsztatów. 
 

7. Cel wyceny: wybór Wykonawcy w celu przeprowadzenia 1 warsztatu artystycznego. 
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8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 
9. Sposób przygotowania oferty: zgodnie z załączonym formularzem ofertowym. 
 
10. Kryterium wyboru oferty: 

I. Cena – 60%,  
II. Kwalifikacje prowadzącego – 40%   
Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad: 
Kryterium I. Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100 x 
60  % (maksymalnie 60 punktów)  
Kryterium II. : Kwalifikacje  prowadzącego  = kwalifikacje badanej oferty (suma 
doświadczenia zawodowego, ilości przeprowadzonych godzin zegarowych warsztatów 
artystycznych oraz liczby referencji)/ oferowane najwyższe kwalifikacje (suma 
doświadczenia zawodowego, ilości przeprowadzonych godzin zegarowych warsztatów 
artystycznych oraz liczby referencji)/  x 100 x 40 % (maksymalnie 40 punktów)  
 
Wybrana oferta = najwyższa liczba punktów stanowiąca sumę: liczba punktów  
kryterium I + liczba punktów kryterium II. 

 
11. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Oferty należy składać do dnia 12 lutego 2018 r. do godz. 15.00  (decyduje termin 
dostarczenia oferty do biura Zamawiającego) na adres LGD „RAZEM” w jeden 
z następujących sposobów: dostarczyć osobiście do siedziby Lokalnej Grupy Działania 
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków lub przesłać pocztą na 
adres: Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12,  
21-400 Łuków lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: poczta@lgdrazem.pl 

 
12. Informacje dodatkowe 

 w ramach postępowania ofertowego  każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną 
ofertę. 

 rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. 

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie 
internetowej LGD ,,RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI: www.lgdrazem.pl w zakładce 
zapytania ofertowe. 

 Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zostanie zaproponowane 
zawarcie umowy, jeżeli koszt wykonania przedmiotu umowy nie przekroczy 
wysokości środków jakie Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zamówienia  
 

13.  Osoby do kontaktu w sprawie oferty:  
   Agnieszka Nowak, tel. 25 798 31 94,  e-mail: poczta@lgdrazem.pl 
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