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Zwoleń, dnia 15 czerwca 2018 r.

Zapytanie o cenę - warsztat florystyczny
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu
o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

zwraca

się

z

prośbą

1. Przeprowadzenie warsztatu florystycznego – tworzenie kompozycji z kwiatów żywych
i sztucznych.
2. Informacje organizacyjne:
1) termin warsztatu: sierpień/wrzesień 2018 r. (niedziela),
2) miejsce: na terenie gminy Zwoleń (w miejscu ustalonym przez Zamawiającego),
3) czas: 1 dzień, 5 godzin,
4) ilość uczestników: 15 osób,
3. Zobowiązania prowadzącego warsztat:
1) przeprowadzenie ciekawego, angażującego uczestników warsztatu florystycznego,
2) tematyka warsztatu: podstawy florystyki; wybrane techniki tworzenia kompozycji
z kwiatów żywych i sztucznych, podział i przegląd roślin ozdobnych dla potrzeb
florystycznych; rodzaje dodatków wykorzystywanych w kompozycjach; rodzaje narzędzi
przydatnych do tworzenia kompozycji z kwiatów; zasady układania, przechowywania
i utrwalania kompozycji z kwiatów; ćwiczenia praktyczne tworzenia kompozycji
z kwiatów żywych i sztucznych,
3) zapewnienie wysokiej jakości materiałów dla każdego uczestnika zajęć tj. kwiaty, dodatki,
naczynia, narzędzia, itp. W trakcie warsztatów każdy z uczestników wykona co najmniej
2 kompozycje.
4. Celem warsztatów jest aktywizacja mieszkańców obszaru LSR poprzez rozwinięcie zdolności
manualnych oraz wyobraźni poprzez naukę wytwarzania efektownych kompozycji
kwiatowych.
5. Oferta cenowa powinna zawierać:
1) wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania warsztatu m.in:
- koszt przeprowadzenia zajęć warsztatowych, w tym instruktaż,
- koszty dojazdu (dotyczy jedynie Wykonawcy),
- koszt materiałów dla uczestników warsztatów.
2) przykładowy termin realizacji warsztatu.

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia „Dziedzictwo
i Rozwój” do złożenia zamówienia.
Oferty cenowe sporządzone na załączonym formularzu proszę przesyłać w terminie
do 06 lipca 2018 r. mailem na adres stowarzyszeniedir@o2.pl lub dostarczyć na adres
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, ul. Wojska Polskiego 78, 26 - 700 Zwoleń.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotowego zapytania udziela pracownik biura
Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”
Telefon: 48 676 20 29,
E-mail: stowarzyszeniedir@tlen.pl

Informuję, że w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Dziedzictwo
i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń, zwany
dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych,
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych do 1 września 2018 r. możliwy jest pod numerem
telefonu 48 676 20 29 lub pod adresem email stowarzyszeniedir@o2.pl adres pocztowy:
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podpisania umowy cywilno - prawnej
na postawie rozeznania rynku i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis prawa - Ustawa z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
5) podanie danych jest niezbędne do rozeznania rynku w celu zawarcia umowy,
w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
6) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu trwałości
projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych.

…………………………………

…………………, dnia ………………

…………………………………
…………………………………
(Nazwa i adres składającego ofertę)

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
ul. Wojska Polskiego 78
26 – 700 Zwoleń

Oferta cenowa
na przeprowadzenie warsztatu florystycznego – tworzenie kompozycji
z kwiatów żywych i sztucznych
1. Nawiązując do zapytania o cenę przeprowadzenia warsztatu florystycznego proponuję:
1) następującą cenę za w/w usługę: …………………………………………… zł. brutto,
(……………………………………………………………………………… słownie).
2) termin …………………………………………………………………………………
2. Oświadczam, że
1) zapoznałem się z opisem zapytania i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
2) posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie w organizacji warsztatów florystycznych
oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty niezbędne do przeprowadzenia
warsztatu,
4) w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach
określonych przez Zamawiającego,
5) przyjmuję do wiadomości, że warsztaty odbywać się będą w dniu i godzinach ustalonych
przez Zamawiającego.
3. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………...
Numer Telefonu: ……………………………………………………………………...…

………………………………………
(Data i podpis osoby uprawnionej)

Proszę wstawić znak X w odpowiedniej rubryce.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych związanych
z realizacją niniejszej operacji, przez administratora danych Stowarzyszenie „Dziedzictwo
i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń, w celu
związanym z podpisaniem umowy cywilno - prawnej na postawie rozeznania rynku, zgodnie
z realizacją działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego
78, 26-700 Zwoleń w celu otrzymania informacji na temat przyszłych zapytań o cenę,
zgodnie z realizacją działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
i prawie ich poprawiania i usuwania.
………………………………………
(Data i podpis osoby wyrażającej zgodę)

