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Wągrowiec, dn. 13 grudnia 2021 r. 

STOWARZYSZENIE „DOLINA WEŁNY” 

Pl. Powstańców Wlk. 13, 62-290 Mieścisko 

NIP: 7661927111 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: PW-OkłoWiK/5/2021 
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku w zakresie przeprowadzenia warsztatów rękodzieła regionalnego 

dla LGD Stowarzyszenia „Dolina Wełny”) 

Zaproszenie do składania ofert cenowych dotyczących przeprowadzenia warsztatów rękodzieła 

regionalnego dla LGD Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.  

ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT): 

Stowarzyszenie „Dolina Wełny” 

Plac Powstańców Wielkopolskich 13, 

62-290 Mieścisko 

NIP: 7661927111 

działając w imieniu własnym w ramach Projektu Współpracy „Odrębność kulturowa łączy obszary Wielkopolski i 

Kujaw”, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 

działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Zapraszamy do składania  ofert cenowych, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym: 

I. Rodzaj zamówienia: 

 usługa 

II. Termin realizacji zamówienia 

 IV kwartał 2021 roku – I kwartał 2022 roku 

III. Przedmiot zamówienia: 

 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenia 4 warsztatów rękodzieła 

regionalnego, poświęconego strojowi pałuckiemu i przedmiotom użytkowym zdobionym haftem 

pałuckim, a także praktyczna nauka haftu pałuckiego. Spotkania warsztatowe tematycznie powinny 

nawiązywać m.in. do: stroju ludowego, obyczajów, kuchni regionalnej, a także twórców i 

rękodzielników. 

 Ilość grup/uczestników to 4 grupy (po 15-20 osób), czyli łącznie ok. 60-80 osób. 

  Miejsce realizacji zadania: Wągrowiec. 

IV. Oferta cenowa winna obejmować następujące elementy: 

1. Przygotowanie programu warsztatów: 4 dni po 3 godziny zegarowe. 

2. Materiały niezbędne dla przeprowadzenia warsztatów. 

3. Przeprowadzenie warsztatów. 

4. Zapewnienie sali warsztatowej na min. 20 osób. 

5. Przerwę kawową dla uczestników warsztatów. 
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V. Warunki udziału w postępowaniu wyboru Wykonawcy: 

Ofertę może złożyć wykonawca, który: 

1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia. 

2. Wykona przedmiot zamówienia w terminie do 31 marca 2022 r. 

3. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku. 

4. Nie przewiduje się zawarcia umowy, wiążące będzie złożenie pisemnego zamówienia przez 

Zamawiającego. 

VI. Wynagrodzenie i sposób rozliczeń: 

1. Płatność z tytułu realizacji zamówienia dokonana zostanie przelewem na konto bankowe 

Wykonawcy po realizacji zamówienia w ciągu 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę 

faktury VAT/rachunku. 

2. W ramach realizacji zamówienia nie przewiduje się indeksacji ceny. 

VII. Miejsce i termin złożenia ofert: 

1. Ofertę można złożyć w formie pisemnej lub przesłać pocztą elektroniczną na adres 

Zamawiającego: Biuro Stowarzyszenia „Dolina Wełny” ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec 

(biuro_dolinawelny@o2.pl). 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 17 grudnia 2021 roku, o godzinie 13.00 – decyduje data 

wpływu do Biura Stowarzyszenia „Dolina Wełny”. 

3. Oferty złożone po ww. terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

4. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium proponowanych cen brutto za 

usługi. 

VIII. Dodatkowe informacje: 

 Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych i nie 

podlega jej przepisom. 

 Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia do złożenia 

Zamówienia. 

 O wybraniu Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani pisemnie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub pisemnie listem poleconym (tylko w przypadku braku adresu e-mail oferenta), 

 Wszystkie kwestie i szczegóły dotyczące wykonania zadania przed rozpoczęciem realizacji 

zamówienia i w trakcie jego realizacji będą uzgadniane z : 

Janusz Woźniak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dolina Wełny” pod numerem telefonu: 512-

361-838. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz Ofertowy. 

 Podpis Zamawiającego, 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dolina Wełny” 

Janusz Woźniak 
 


