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Zapytanie o cenę 
 

 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zwraca się z prośbą  

o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

Organizacja i koordynacja 2- dniowego rajdu rowerowego dla około 15 uczestników, na 

trasie Zwoleń- Iłża, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.  

 

 

Koordynator rajdu zobowiązuje się do: 

 - logistycznego przygotowania rajdu dla około 15 osób, w tym opracowania regulaminu 

wydarzenia, 

- organizacji biura rajdu w dniu wydarzenia,  

- zapewnienia bezpieczeństwa uczestników oraz zapewnienia ubezpieczenia NW do 

kwoty 20 tys. zł, 

- zapewnienia niezbędnej pomocy technicznej uczestnikom rajdu, 

- zapewnienia zakwaterowania wraz z pełnym wyżywieniem (obiad-kolacja-śniadanie-

obiad) oraz wodą mineralną, 

- zapewnienia dodatkowych atrakcji m.in. wycieczka kolejką wąskotorową, zwiedzanie 

Arboretum oraz zamku w Iłży, przygotowanie ogniska integracyjnego oraz gier i zabaw 

sportowych.  

 

Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do przeprowadzenia wydarzenia.   

 

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  

11 grudnia 2014 r. mailem na adres stowarzyszeniedir@o2.pl lub dostarczyć osobiście na 

adres Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” ul. Wojska Polskiego 80 A,  

26 - 700 Zwoleń albo przesłać pocztą na ww. adres. 

 

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotowego zapytania udziela pracownik biura 

Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” 

Telefon: 48 676 20 29,  

E-mail: stowarzyszeniedir@tlen.pl 
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…………………………………   …………………, dnia ……………… 

………………………………… 

………………………………… 

(Nazwa i adres składającego ofertę) 

 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 

ul. Wojska Polskiego 80A 

26 – 700 Zwoleń 

 

 

Oferta cenowa  

na organizację i koordynację 2- dniowego rajdu rowerowego 

dla około 15 uczestników 

 

 

1. Nawiązując do zapytania o cenę na organizację i koordynację 2- dniowego rajdu 

rowerowego na trasie Zwoleń- Iłża, proponuję następującą cenę za w/w usługę: 

………………………………………………………… zł. brutto, 

(……………………………………………………………………… słownie). 

2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty niezbędne do 

organizacji wydarzenia.  

3. Przyjmuję do wiadomości, że przedsięwzięcie odbędzie się w terminie ustalonym przez 

Zamawiającego. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie przez 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, ul. Wojska Polskiego 80A, 26 – 700 Zwoleń, 

zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  

(tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 
 

 

 

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

 

 

 



                                          
 

 

 

 

Kalkulacja kosztów organizacji i koordynacji  

2- dniowego rajdu rowerowego  

 

 
Nazwa usługi Kalkulacja kosztów Wartość brutto 

   

   

   

   

   

   

   

   

RAZEM  
 

 
 

 

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

 


