
Chobienia,  2015.06.22

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Organizacja letnich warsztatów artystycznych -2015

zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

1. Zamawiający 
Chobieński Ośrodek Kultury w Chobieni

                         Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna
NIP 692-23-02-008

2. Przedmiot zapytania ofertowego: 
Przedmiotem  zapytania  jest  usługa  w  zakresie  wykonania  obowiązków  instruktora  letnich  warsztatów 
artystycznych  w  świetlicach  wiejskich  znajdujących  się  na  terenie  gminy  Rudna  wskazanych  przez 
Zamawiającego  w  grupach  (ok.  8-15  osobowych).  Założenia  organizacyjne  przewidują  zatrudnienie  ok.  10 
instruktorów  prowadzących  warsztaty  artystyczne  w  10  świetlicach  dla  2  różnych  grup  uczestników  w  danej  
miejscowości.  Liczba  i  rodzaj  zajęć  może ulec  zmianie  (w  zależności  od  przyjętych  i  zaakceptowanych  zgłoszeń  
ofertowych).

Warsztaty artystyczne: malarstwo dla 9 grup uczestników
Zajęcie warsztatowe 1 grupa
3h/ dziennie x 5 dni + wernisaż
Liczba osób: ok. 10 -15 osób
Liczba godzin: 15h

Warsztaty artystyczne: rzeźba dla 2 grup uczestników
Zajęcie warsztatowe 1 grupa
3h/ dziennie x 5 dni + wernisaż
Liczba osób: ok. 10 -15 osób
Liczba godzin: 15h

Warsztaty artystyczne: ceramika dla 5 grup uczestników
Zajęcie warsztatowe 1 grupa
3h/ dziennie x 5 dni + wernisaż
Liczba osób: ok. 10 -12 osób
Liczba godzin: 15h

Warsztaty artystyczne: witraż dla 2 grup uczestników 
Zajęcie warsztatowe 1 grupa
3h/ dziennie x 5 dni + wernisaż
Liczba osób: ok. 8 -10 osób
Liczba godzin: 15h

Warsztaty artystyczne: rękodzieło dla 1 grupy uczestników
Zajęcie warsztatowe 1 grupa
3h/ dziennie x 5 dni + wernisaż
Liczba osób: ok. 10 -15 osób
Liczba godzin: 15h

3. Zakres umowy:
 Warsztaty artystyczne prowadzone będą na terenie Gminy Rudna okresie od 6 do 11 lipca 2015r.
 Podsumowaniem zajęć, będzie wystawa prac powstałych podczas letnich warsztatów artystycznych z udziałem 

instruktorów w dniu 12.07.2015r. godz. 12.15
 Umowa obejmuje  prowadzenie  zajęć  min.  3  godz.  dziennie  x 5 dni w jednej  świetlicy (w zależności  od 

złożonej oferty),
 Zajęcia warsztatowe prowadzone będą z zakresu działań artystycznych (ceramika, witraż, malarstwo, rzeźba, 

rękodzieło, itp),



 Warsztaty  artystycznych  prowadzone  będą  w  określonych  grupach  min.  8-15  osobowych,  na  świetlicach 
wiejskich gminy Rudna.

 Uczestnikami warsztatów będą: dzieci, młodzież oraz dorośli z terenu Gminy Rudna.
 Dokładne godziny warsztatów oraz poszczególne miejscowości zostaną ustalone z wybranymi Wykonawcami.

4. Cel prowadzonych  warsztatów
 uatrakcyjnienie czasu wolnego poprzez realizację warsztatów artystycznych, 
 rozwijanie zainteresowań czy wydobywanie uzdolnień młodzieży/dorosłych z terenu gminy Rudna,

5. W ramach realizacji umów Wykonawcy będą zobowiązani do:
- przygotowania i prowadzenia zajęć warsztatowych zgodnie z zawartą umową i ustalonym harmonogramem,
- prowadzenia dokumentacji zajęć m.in. w formie listy obecności, dokumentacji fotograficznej, sprawozdania.
- przeprowadzenie podstawowego szkolenia BHP w zakresie prowadzonych zajęć,
- udziału w przygotowaniu wystawy - wernisażu w dn. 12.07.2015r.

6. Wymagania dla prowadzących warsztaty: 

– umiejętność pracy w zespole, samodzielność, kreatywność pracy, zdolności organizacyjne oraz łatwość 
w nawiązywaniu kontaktów,

– preferowane doświadczenie w prowadzeniu warsztatów tematycznych  - danego rodzaju,
– uprawnienia /referencje związane z realizacją podobnego przedsięwzięcia.

7. Oferta powinna zawierać:
- formularz ofertowy- zał. Nr 1
- cena podana w ofercie jest kwotą brutto  ,   obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego (w tym składki na ZUS, Podatki),

8. Kryterium wyboru oferty 
- Cena – 100%;

9.  Wybór wykonawcy realizującego zlecenie: 
Zamawiający wybierze wykonawców na podstawie złożonych ofert. 
O wyborze najkorzystniejszych  ofert  Zamawiający zawiadomi  osoby/podmioty,  które  złożyły oferty oraz  zamieści 
stosowną informację na stronie internetowej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji oferowanych cen z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze 
oferty. Z wybranymi wykonawcami zostaną podpisane umowy.

10. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert
Oferty należy składać oddzielnie na poszczególne warsztaty. Oferent może złożyć kilka ofert.
Oferty zawierające powyższe informacje należy złożyć w formie pisemnej na adres:

Chobieński Ośrodek Kultury
Chobienia, ul. Rynek 6, 59-305 Rudna

lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  chok-chobienia@wp.pl     w terminie do dnia 2.07.2015r.  z dopiskiem – 
„Oferta  na  organizację  letnich  warsztatów  artystycznych  -  2015”.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do 
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11. Osoba kontaktowa ze strony Chobieńskiego Ośrodka Kultury 
W przypadku dodatkowych pytań związanych z procesem ofertowym prosimy o kontakt:
Katarzyna Przeworska- Dyrektor
Irena Żyła  – Kierownik  kulturalno – wychowawczy CHOK 
Tel: 076 8439-519, 076 8439-509, email: chok-chobienia@wp.pl 

Załącznik:
1.Formularz zapytania ofertowego

Katarzyna Przeworska
Dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury 

mailto:chok-chobienia@wp.pl
mailto:chok-chobienia@wp.pl


Załącznik nr 1

Chobieński Ośrodek Kultury
Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna

Dane dotyczące Oferenta:

Imię i nazwisko…………………….…………………............................

Miejsce zamieszkania (korespondencji)……………......................................……………..

nr telefonu: ……………………..……………, e-mail: …………………………….……………….

OFERTA NA 

 „Organizacja letnich warsztatów artystycznych -2015
z zakresu: malarstwo, rzeźba, witraż, ceramika, rękodzieło” 

Oferuję prowadzenie warsztatów ……………………………………………………...….   za cenę:

Koszt   wyliczenia  zadania
15

................................ x ............................ = ..............................................
stawka godzinowa liczba godzin wynagrodzenie brutto 

Brutto: ................................................. zł/ koszt całkowity zadania

słownie: …………………………………………………………………………………… zł

Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu do 

miejsca  realizacji  warsztatów,  wyżywienia.  Oświadczam,  że  posiadam  stosowne  uprawnienia  do  wykonywania  

przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że jestem: 

1/. pracownikiem ......................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................
                                            (nazwa zakładu pracy i adres)

i osiągam wynagrodzenia powyżej najniższego wynagrodzenia krajowego.
2/. emerytem (rencistą) nigdzie niezatrudnionym,
3/. bezrobotnym nigdzie niezatrudnionym,
4/. właścicielem (wspólnikiem)................................................................................................
                                                                (nazwa firmy, rodzaj działalności)
           ubezpieczonym w ZUS od ................................................................................................
5/. na urlopie wychowawczym od........................................... do.............................................
6/. uczniem (studentem) w .......................................................................................................
                                                                      (nazwa szkoły, uczelni) 

(Oświadczenie to jest złożone płatnikowi składek w celu ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych)
    

                                                                                                   ..................................................
                                                                                                          (podpis oferenta)

Dane osobowe podane wyżej podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O 
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 101, poz. 926-j.t). Niniejszym upoważniam Chobieński Ośrodek Kultury, 
Chobienia, ul. Rynek 6 do przetwarzania moich danych osobowych – obecnie i w przyszłości – w celach 
ewidencyjnych, podatkowych i ubezpieczeniowych związanych z realizacją zawartej umowy. 

 …………………………………….
            (miejscowość, data)   ……………………………………………..

Imię i nazwisko, czytelny podpis 


