
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wesołów                                                      Wesołów,3.01.2014 
Wesołów 187 
32-840 Zakliczyn 
Tel.515149722 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 
 
 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem nagłośnienia wraz z obsługą 
techniczną i transportem w związku z realizacją wiejskich spotkań teatralnych w Wesołowie 
w ramach działania Małe projekty.. 
 
PARAMETRY OFERTY :  
wzmacniacz    2x 200 w , kolumny 2 szt., statywy mikrofonowe 2 szt., statywy 

kolumnowe 2 szt., mikrofon pojemnościowy, mikrofon bezprzewodowy, obsługa 

techniczna oraz transport nagłośnienia 
 
Realizacja projektu odbędzie się w miesiącach od maja do końca sierpnia 2014 roku i będzie 
miała miejsce w świetlicy wiejskiej w Wesołowie. 
 
Wynajem sprzętu nagłaśniającego wraz z obsługą i transportem będzie dotyczył 11 spotkań 
warsztatowych w miesiącach lipcu i sierpniu.   
 
Złożona oferta powinna zawierać: 
-nazwę i adres oferenta 
-opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym 
-wartość oferty (netto oraz brutto) 
-termin ważności oferty 
 
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką 
firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście, przesłana meilem 
na adres: agnabe@wp.pl bądź też odebrana osobiście przez kupującego. 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 9 stycznia 2014 o godzinie 14:00 
 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o  najniższą cenę . 
 

Z poważaniem, 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wesołów 

 
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na stronie 
internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie 
zobowiązuje stowarzyszenia  do złożenia Zamówienia. 
 
Unieważnienie postępowania. 
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, 
którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna 
zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie 
można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego. 



Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wesołów                                                      Wesołów,3.01.2014 
Wesołów 187 
32-840 Zakliczyn 
Tel.515149722 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2014 
 
 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż nagłośnienia w związku z 
realizacją wiejskich spotkań teatralnych w Wesołowie w ramach działania Małe projekty. 
 
PARAMETRY OFERTY :  
wzmacniacz    2x 200 w , kolumny 2 szt., statywy mikrofonowe 2 szt., statywy 

kolumnowe 2 szt., mikrofon pojemnościowy, mikrofon bezprzewodowy, obsługa 

techniczna oraz transport nagłośnienia 
 
Dostawa sprzętu powinna być zrealizowana do wsi Wesołów w Gminie Zakliczyn. 
 
Złożona oferta powinna zawierać: 
-nazwę i adres oferenta 
-opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym 
-wartość oferty (netto oraz brutto) 
-termin ważności oferty 
 
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką 
firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście, przesłana meilem 
na adres: agnabe@wp.pl bądź też odebrana osobiście przez kupującego. 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 9 stycznia 2014 o godzinie 14:00 
 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o  najniższą cenę . 
 

Z poważaniem, 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wesołów 

 
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na stronie 
internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie 
zobowiązuje stowarzyszenia  do złożenia Zamówienia. 
 
Unieważnienie postępowania. 
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, 
którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna 
zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie 
można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego. 
 

 


