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ŁCRE/RPOWP/7/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty na realizację 12 spektakli 30-45 min. dla 441 osób- gr od 16 do 
48 osób (dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 letnie) w języku angielskim.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Zamawiającym jest Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży (ŁCRE), strona internetowa: 
http://lcre-lomza.webd.pl/ z siedzibą przy ul. Polnej 16, 18-400 Łomża 
Godziny pracy: 730 -  1530 od poniedziałku do piątku.

Zaproszenie do składania ofert

Dyrektor Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży zaprasza do złożenia oferty 
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania 
o cenę na realizację 12 spektakli 30-45 min. dla 441 osób- gr od 16 do 48 osób (dzieci w wieku 
przedszkolnym 3-6 letnie).

1. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest realizacja 12 spektakli 30-45 min. 
dla 441 osób- gr od 16 do 48 osób (dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat) przedstawienie 
przygotowane przez zespół teatralny w języku angielskim z wykorzystaniem bajek i piosenek. Dzieci 
w trakcie spektaklu stają się jednocześnie jego uczestnikami, otrzymują rekwizyty, klaszczą, 
powtarzają słowa, uczą się prostych piosenek, odpowiadają na proste pytania w języku angielskim. 
Połączenie dialogów w języku angielskim z bogatą gestykulacją i rekwizytami.
2. Dekoracje i rekwizyty potrzebne do wykonania zadania będącego przedmiotem zapytania 
ofertowego dostarcza Wykonawca.
3. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca wykonania zamówienia (więcej niż jedno przedszkole 
na terenie miasta Łomży).
4. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do realizacji zamówienia 
w dni robocze w godzinach od 7.00 do 17.00.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.

7. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez kierownika projektu lub koordynatora 
merytorycznego projektu, protokół odbioru usługi.

8. Termin wykonania usługi: maj/czerwiec 2018 roku

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

http://lcre-lomza.webd.pl/
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11. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.

12. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, 
wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
firmy.

13. Wykonawca złoży ofertę na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

14. Termin składania ofert upływa dnia 30.04.2018r. godz.9.00 w sekretariacie Łomżyńskiego 
Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży ul. Polna 16

15. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

16. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 
niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

17. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania. 
W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający określi 
termin i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

18. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy 
dostarczyć aktualny odpis z rejestru sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Dyrektor
t.omżyńskicgo Centrum Rozwoju Edukacji 

w^ o m ż y _______
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

OFERTA

Przedmiot oferty :

Oferta na realizację 12 spektakli 30-45 min. dla 441 osób- gr od 16 do 48 osób (dzieci w 
wieku przedszkolnym 3-6 lat)
Zamawiający:

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży 

ul. Polna 16, 18-400 Łomża 

Wykonawca :

tel................................................................ fax...............................................................

REGON .................................................. N IP .............................................................

w w w ........................................................  e-m ail..........................................................

My niżej podpisani :

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 
w zapytaniu ofertowym dotyczącym realizacji 12 spektakli 30-45 min. dla 441 osób- gr od 16 
do 48 osób (dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat)
OŚWIADCZAMY, że posiadamy stosowne uprawnienia dla wykonania przedmiotu 
zamówienia.

1. OFERUJEMY wykonanie zamówienia:

na realizację 12 spektakli 30-45 min. dla 441 osób- gr od 16 do 48 osób (dzieci w wieku 
przedszkolnym 3-6 lat

Cena brutto - ....................................................

4.UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w zapytaniu 
ofertowym tj. przez okres 30 dni od upływu tenninu składania ofert.

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży
ul. Polna 16; 18-400 Łomża, tel. 86-218-05-44, mail: projektl315@o2.pl

mailto:projektl315@o2.pl
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5. OŚWIADCZAMY, że zawarty w Zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.

Podlaskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

6.OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI z naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień 
dotyczących złożonej oferty są:.....................................................................................................

7. OFERTĘ niniejszą składamy na..............kolejno ponumerowanych stronach.

8. ZAŁĄCZNIKI:(sporządzone i podpisane zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego) 
stanowią integralna cześć naszej oferty.

9. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1 .....................................................................................................
2 ...................................................................................................

dnia

Podpisy i pieczątki osób uprawnionych 
do występowania w imieniu Wykonawcy

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży
ul. Polna 16; 18-400 Łomża, tel. 86-218-05-44, mail: projektl315@o2.pl
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