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Zapytanie ofertowe – obuwie paradne 

W związku z planowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku do realizacji 

projektem „Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Kramsku” proszę o przedstawienie w formie pisemnej ( mailowe) 

oferty na : 

Zakup 20 sztuk obuwia paradnego dla zespołu tanecznego mażoretki 

Kryterium wyboru oferty : 

- najniższa cena 

Proszę o podanie nazwy / firmy /osoby, ceny jednostkowej lub łącznej w 

kwocie netto i brutto. 

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

Adres  

Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku 

Ul. rynek 4a 

62-511 Kramsk 

Ofertę należy przesłać do dnia 20 marca 2014 roku do godz. 15
00

. 
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Zapytanie ofertowe – sukienka mażoretkowa 

W związku z planowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku do realizacji 

projektem „Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Kramsku” proszę o przedstawienie w formie pisemnej ( mailowe) 

oferty na : 

Na uszycie i  najciekawsze zaprojektowanie  20 sztuk sukienek 

mażoretkowych dla zespołu tanecznego mażoretki 

Kryterium wyboru oferty : 

- najciekawszy projekt stroju mażoretkowego 

Proszę o podanie nazwy / firmy /osoby, ceny jednostkowej lub łącznej w 

kwocie netto i brutto. 

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

Adres  

Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku 

Ul. rynek 4a 

62-511 Kramsk 

Ofertę należy przesłać do dnia 20 marca 2014 roku do godz. 15
00

. 
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Zapytanie ofertowe – mikrofon dynamiczny wokalny 

W związku z planowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku do realizacji 

projektem „Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Kramsku” proszę o przedstawienie w formie pisemnej ( mailowe) 

oferty na : 

Na zakup   6  sztuk mikrofonów dynamicznych wokalnych 

Kryterium wyboru oferty : 

- najniższa cena 

Proszę o podanie nazwy / firmy /osoby, ceny jednostkowej lub łącznej w 

kwocie netto i brutto. 

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

Adres  

Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku 

Ul. rynek 4a 

62-511 Kramsk 

Ofertę należy przesłać do dnia 20 marca 2014 roku do godz. 15
00
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Zapytanie ofertowe – mikrofon dynamiczny instrumentalny 

W związku z planowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku do realizacji 

projektem „Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Kramsku” proszę o przedstawienie w formie pisemnej ( mailowe) 

oferty na : 

Na zakup   4  sztuk mikrofonów dynamicznych instrumentalnych 

Kryterium wyboru oferty : 

- najniższa cena 

Proszę o podanie nazwy / firmy /osoby, ceny jednostkowej lub łącznej w 

kwocie netto i brutto. 

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

Adres  

Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku 

Ul. rynek 4a 

62-511 Kramsk 

Ofertę należy przesłać do dnia 20 marca 2014 roku do godz. 15
00 
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Zapytanie ofertowe – mikrofon bezprzewodowy 

W związku z planowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku do realizacji 

projektem „Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Kramsku” proszę o przedstawienie w formie pisemnej ( mailowe) 

oferty na : 

Na zakup   1  sztuki  mikrofonu bezprzewodowego 

Kryterium wyboru oferty : 

- najniższa cena 

Proszę o podanie nazwy / firmy /osoby, ceny jednostkowej lub łącznej w 

kwocie netto i brutto. 

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

Adres  

Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku 

Ul. rynek 4a 

62-511 Kramsk 

Ofertę należy przesłać do dnia 20 marca 2014 roku do godz. 15
00 
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