
                               
       Stowarzyszenie     tel./fax (48) 6762029  e-mail:stowarzyszeniedir@tlen.pl 
      „Dziedzictwo i Rozwój”                   KRS 0000254626                           
      ul. Wojska Polskiego 78                   REGON 140547112                                         www.dir.zwolen.com 
 

Zwoleń, dnia 02 września 2019 r.                          
 
 
 
 

Zapytanie o cenę 
 
 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zwraca się z prośbą  
o przedstawienie oferty* na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 
Przeprowadzenie 5 godzinnych warsztatów pn. Być kobietą- sztuka makijażu użytkowego 
dla około 15 uczestników, w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego.  
 
Celem warsztatów jest rozwinięcie zdolności manualnych oraz wyobraźni, zdobycie 
nowych kompetencji i umiejętności, integracja mieszkańców oraz propagowanie 
czynnego uczestnictwa w kulturalnym życiu obszaru. 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić ciekawe warsztaty angażujące uczestników, 
zapewnić materiały i narzędzia niezbędne do realizacji zamówienia. 
 
Cena powinna zawierać: 
- koszt przeprowadzenia warsztatów,   
- koszty dojazdu, 
- koszt materiałów i narzędzi dla uczestników warsztatów, 
- koszt zapewnienia sali warsztatowej z odpowiednim wyposażeniem, 
- koszt zapewnienia poczęstunku oraz serwisu kawowego dla uczestników. 
 
 
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  
30 września 2019 r. mailem na adres stowarzyszeniedir@o2.pl lub dostarczyć osobiście 
na adres Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” ul. Wojska Polskiego 78,  
26 - 700 Zwoleń albo przesłać pocztą na ww. adres. 
 
 
 
 
 
*Ofertę może złożyć jedynie wykonawca, który dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do 
wykonania zamówienia.                                           
 



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 Administratorem 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) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na 
podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż 
to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 
4) Zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. III.4 będą przetwarzane przez 
administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861); 
5)         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podpisania umowy cywilno - prawnej na 
postawie rozeznania rynku i nie będą udostępniane innym odbiorcom,                                                                  
6)          Podanie danych jest niezbędne do rozeznania rynku w celu zawarcia umowy, w przypadku 
niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,                                                                                             
7)          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 - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                                       
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,                                                                                                     
8)       Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu,                                                                                                                                                                         
9)       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 5 godzinnych warsztatów  

Być kobietą- sztuka makijażu użytkowego 
 
 

Nawiązując do zapytania o cenę na  przeprowadzenie warsztatów Być kobietą- sztuka 

makijażu użytkowego proponuję następującą cenę za zorganizowanie warsztatów: 

…………………… zł. brutto, …………………………..………………………….… 

(słownie). 

 

Proponowany ramowy program wydarzenia: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty tj. koszt 
przeprowadzenia warsztatów, dojazdu oraz materiałów i narzędzi związanych z realizacją 
zamówienia oraz zapewnienia sali warsztatowej, poczęstunku oraz serwisu kawowego dla 
uczestników. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że warsztaty odbywać się będą w dniach i godzinach 
ustalonych przez Zamawiającego. 
 
 

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


