
Parafialny Klub Sportowy „Meandra”     Dorohucza, 02.04.2014r. 
w Dorohuczy,  
21-044  Trawniki,  
Dorohucza 195 
KRS: 0000054443 
REGON: 431251984 
NIP: 712-25-91-968  
 
Zapytanie ofertowe 6/2014 
dotyczy występu lokalnego zespołu z własną muzyką do słuchania i do tańca. 
 

I. ZAMAWIAJ ĄCY 
Parafialny Klub Sportowy „Meandra” w Dorohuczy, 21-044  Trawniki, Dorohucza 195 
KRS:0000054443, REGON: 431251984, NIP: 712-25-91-96 8  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest wyst ęp lokalnego zespołu z własn ą muzyk ą do słuchania i do ta ńca 
w ramach projektu pt. „ Święto Rodziny w Dolinie Giełczwi i Wieprza - tradycja,  bogactwo naturalne, 
historia” współfinansowanego w ramach działania 413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla 
małych projektów. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Wyst ęp lokalnego zespołu z własn ą muzyk ą do słuchania i do ta ńca odb ędzie si ę w czasie festynu w 
dniu 31.05.2014r w godzinach od 19 do 22. Zespół za prezentuje własn ą muzyk ę. Muzyka grana przez 
zespół w pierwszej cz ęści ma by ć o charakterze piosenek do posłuchania, a nast ępnie ma by ć 
odpowiednia do ta ńczenia. Uczestnicy festynu b ędą mogli posłucha ć i pota ńczyć. 
3. Wykonawca doje żdża na zajęcia za własny koszt. 

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia   31.05 .2014. 
IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 

Oferent powinien przedstawi ć ofert ę w dowolnym formacie i przedstawi ć swoje dane – imi ę i 
nazwisko lub nazw ę firmy, adres, PESEL lub NIP, numer telefonu oraz p odpisana czytelnie przez 
wykonawc ę. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna by ć przesłana lub dostarczona osobi ście do 12.04.2014r 
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 14.04.2014r . 
3. Oferty zło żone po terminie nie b ędą rozpatrywane. 
4. Oferent mo że przed upływem terminu składania ofert zmieni ć lub wycofa ć swoj ą ofert ę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj ący mo że żądać od oferentów wyja śnień dotycz ących tre ści 
złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.meandradorohucza.pl 

VI. OCENA OFERT 
Zamawiaj ący dokona oceny wa żnych ofert na podstawie ceny. 
      VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Zamawiaj ący poinformuje wybranego przez siebie wykonawc ę o wyborze. Pozostali oferenci je śli nie 
otrzymaj ą informacji oznacza to, że nie zostali wybrani. 
      VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Anna Je żyna  tel. 887406634 


