
 

 

                                                                                                           Kramsk, dn.01.07.2013  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku  w  związku z realizacja projektu „Zajęcia warsztatowe 

dla dzieci, młodzieży i seniorów przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku” poszukuje 

Oferentów na realizację następujących usług : 

1/ zajęcia malarskie 

2/ zajęcia rzeźbiarskie 

3/ zajęcia nauki gry na instrumentach dętych drewnianych i blaszanych 

4/ zajęcia nauki gry na perkusji  

5/  zajęcia nauki gry na flecie  

6/ zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży  

7/ zajęcia wokalne dla seniorów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku 

Ul. Rynek 4a 

62-511 Kramsk 

Zapytanie ofertowe – zajęcia malarskie 

W związku z realizacją projektu „Zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i seniorów przy 

Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku” proszę o przedstawienie w formie pisemnej 

(mailowej) oferty na przeprowadzenie zajęć malarskich w wymiarze 16 godzin w miesiącu ( 

1 raz w tygodniu 4 godziny ) – łącznie 176 godzin  ( 16 godzin w miesiącu x 11 miesięcy ). 

Termin wykonania zamówienia  - 03.01.2014 do 30.11.2014 r. 

Kryterium wyboru ofert : najniższa cena- 80% , doświadczenie i kwalifikacje – 20% 

Zamawiający zapewnia materiały dydaktyczne i malarskie. 

Proszę o podanie nazwy firmy/ osoby, cenę  brutto za jeden miesiąc tj. 16 godzin zajęć 

malarskich 

Osoba do kontaktu : Anna Mizerna  e-mail : gokramsk@gokramsk.pl 

Oferty należy przesłać do dnia 12.09.2013 roku do godziny 12.000 – dopuszcza się pocztą 

elektroniczną. 

Ocena oferty : 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie kryterium oceny. Po wyborze 

najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się telefonicznie lub elektronicznie z 

Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 
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Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku 

Ul. Rynek 4a 

62-511 Kramsk 

Zapytanie ofertowe – zajęcia rzeźbiarskie 

W związku z realizacją projektu „Zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i seniorów przy 

Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku” proszę o przedstawienie w formie pisemnej 

(mailowej) oferty na przeprowadzenie zajęć rzeźbiarskich w wymiarze 8 godzin w miesiącu ( 

1 raz w tygodniu 2 godziny) – łącznie 176 godzin  ( 8 godzin w miesiącu x  11 miesięcy ). 

Zajęcia odbywać będą się w okresie od 03.01.2014 do 30.11.2014 r. 

Kryterium wyboru ofert : najniższa cena – 80% , doświadczenie i kwalifikacje – 20% 

Zamawiający zapewnia materiały i narzędzia rzeźbiarskie 

Proszę o podanie nazwy firmy/ osoby, cenę netto i brutto za  jeden miesiąc zajęć 

rzeźbiarskich 

Osoba do kontaktu : Anna Mizerna  e-mail : gokramsk@gokramsk.pl 

Oferty należy przesłać do dnia 12.09.2013 roku do godziny 12.000 – dopuszcza się pocztą 

elektroniczną 

Ocena oferty : 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie kryterium oceny. Po wyborze 

najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się telefonicznie lub elektronicznie z 

Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gokramsk@gokramsk.pl


Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku 

Ul. Rynek 4a 

62-511 Kramsk 

Zapytanie ofertowe – zajęcia nauki gry na instrumentach dętych drewnianych                          

i blaszanych 

W związku z realizacją projektu „Zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i seniorów przy 

Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku” proszę o przedstawienie w formie pisemnej 

(mailowej) oferty na przeprowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach dętych drewnianych i 

blaszanych  w wymiarze 48 godzin w miesiącu ( indywidualnie - 1 raz w tygodniu 8 

godzin, grupowo – 1 raz w tygodniu  4 godziny ) – łącznie 528 godzin  ( 48 godzin w 

miesiącu x  11 miesięcy ). Zajęcia odbywać będą się w okresie od 03.01.2014 do 30.11.2014  

Kryterium wyboru ofert : najniższa cena – 80% , doświadczenie i kwalifikacje – 20% 

Zamawiający zapewnia materiały dydaktyczne  i instrumenty muzyczne 

Proszę o podanie nazwy firmy/ osoby, cenę brutto za  jeden miesiąc zajęć nauki gry na 

instrumentach dętych drewnianych i blaszanych 

Osoba do kontaktu : Anna Mizerna  e-mail : gokramsk@gokramsk.pl 

Oferty należy przesłać do dnia 12.09.2013 roku do godziny 12.000 – dopuszcza się pocztą 

elektroniczną. 

Ocena oferty : 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie kryterium oceny. Po wyborze 

najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się telefonicznie lub elektronicznie z 

Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 
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Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku 

Ul. Rynek 4a 

62-511 Kramsk 

 

Zapytanie ofertowe – zajęcia nauki gry na perkusji 

 

W związku z realizacją projektu „Zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i seniorów przy 

Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku” proszę o przedstawienie w formie pisemnej 

(mailowej) oferty na przeprowadzenie zajęć nauki gry na perkusji   w wymiarze 16 godzin w 

miesiącu ( indywidualnie - 1 raz w tygodniu 4 godziny ) – łącznie 176 godzin  ( 16 godzin 

w miesiącu x  11 miesięcy ). Zajęcia odbywać będą się w okresie od 03.01.2014 do 

30.11.2014  

Kryterium wyboru ofert : najniższa cena – 80%  , doświadczenie i kwalifikacje – 20% 

Zamawiający zapewnia materiały dydaktyczne  i instrumenty muzyczne 

Proszę o podanie nazwy firmy/ osoby, cenę  brutto za  jeden miesiąc zajęć nauki gry na 

perkusji 

Osoba do kontaktu : Anna Mizerna  e-mail : gokramsk@gokramsk.pl 

Oferty należy przesłać do dnia 12.09.2013 roku do godziny 12.000 – dopuszcza się pocztą 

elektroniczną. 

Ocena oferty : 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie kryterium oceny. Po wyborze 

najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się telefonicznie lub elektronicznie z 

Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 
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Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku 

Ul. Rynek 4a 

62-511 Kramsk 

Zapytanie ofertowe – zajęcia nauki gry na flecie 

 

W związku z realizacją projektu „Zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i seniorów przy 

Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku” proszę o przedstawienie w formie pisemnej 

(mailowej) oferty na przeprowadzenie zajęć nauki gry na flecie   w wymiarze 16 godzin w 

miesiącu ( indywidualnie - 1 raz w tygodniu 4 godziny ) – łącznie 176 godzin  ( 16 godzin 

w miesiącu x  11 miesięcy ). Zajęcia odbywać będą się w okresie od 03.01.2014 do 

30.11.2014  

Kryterium wyboru ofert : najniższa cena – 80%, doświadczenie i kwalifikacje – 20% 

Zamawiający zapewnia materiały dydaktyczne  i instrumenty muzyczne 

Proszę o podanie nazwy firmy/ osoby, cenę brutto za  jeden miesiąc zajęć nauki gry na flecie 

Osoba do kontaktu : Anna Mizerna  e-mail : gokramsk@gokramsk.pl 

Oferty należy przesłać do dnia 12.09.2013 roku do godziny 12.000 – dopuszcza się pocztą 

elektroniczną. 

Ocena oferty : 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie kryterium oceny. Po wyborze 

najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się telefonicznie lub elektronicznie z 

Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 
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Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku 

Ul. Rynek 4a 

62-511 Kramsk 

Zapytanie ofertowe – zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży 

 

W związku z realizacją projektu „Zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i seniorów przy 

Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku” proszę o przedstawienie w formie pisemnej 

(mailowej) oferty na przeprowadzenie zajęć wokalnych dla dzieci i młodzieży   w wymiarze 

20 godzin w miesiącu ( indywidualnie - 1 raz w tygodniu 3 godziny, grupowo 1 raz w 

tygodniu – 2 godziny ) – łącznie 220 godzin  ( 20 godzin w miesiącu x  11 miesięcy ). 

Zajęcia odbywać będą się w okresie od 03.01.2014 do 30.11.2014  

Kryterium wyboru ofert : najniższa cena – 80% , doświadczenie i kwalifikacje – 20% 

Zamawiający zapewnia materiały dydaktyczne  i instrumenty muzyczne 

Proszę o podanie nazwy firmy/ osoby, cenę  brutto za  jeden miesiąc zajęć wokalnych dla 

dzieci i młodzieży. 

Osoba do kontaktu : Anna Mizerna  e-mail : gokramsk@gokramsk.pl 

Oferty należy przesłać do dnia 12.09.2013 roku do godziny 12.000 – dopuszcza się pocztą 

elektroniczną. 

Ocena oferty : 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie kryterium oceny. Po wyborze 

najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się telefonicznie lub elektronicznie z 

Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gokramsk@gokramsk.pl


Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku 

Ul. Rynek 4a 

62-511 Kramsk 

Zapytanie ofertowe – zajęcia wokalne dla seniorów 

 

W związku z realizacją projektu „Zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i seniorów przy 

Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku” proszę o przedstawienie w formie pisemnej 

(mailowej) oferty na przeprowadzenie zajęć wokalnych dla seniorów   w wymiarze 32 

godziny w miesiącu ( 1 raz w tygodniu  - 8 godzin ) – łącznie 352  godziny  ( 32 godziny  

w miesiącu x  11 miesięcy ). Zajęcia odbywać będą się w okresie od 03.01.2014 do 

30.11.2014  

Kryterium wyboru ofert : najniższa cena , doświadczenie 

Zamawiający zapewnia materiały dydaktyczne  i instrumenty muzyczne 

Proszę o podanie nazwy firmy/ osoby, cenę netto i brutto za  jeden miesiąc zajęć wokalnych 

dla seniorów. 

Osoba do kontaktu : Anna Mizerna  e-mail : gokramsk@gokramsk.pl 

Oferty należy przesłać do dnia 12.09.2013 roku do godziny 12.000 – dopuszcza się pocztą 

elektroniczną. 
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