SPOTKANIA – TRADYCJA KULTURA I CODZIENNOŚĆ NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU
nr CZ.3.22/3.2.00/09.01298
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówieo publicznych)
Zamawiający

Przedmiot
zamówienia

Opis
zamówienia

Miejski Dom Kultury „Muflon”, 58-570 Jelenia Góra , ul. Cieplicka 172
NIP 611-181-45- 59, REGON P-230913410
W imieniu, którego działa: Aleksandra Jarocioska- dyrektor
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów, w tym udzielania
odpowiedzi na pytania Oferentów
Aneta Cicha – Kardosh, e-mail: muflon@sobieszow.pl
MODERATOR
podczas działania Międzynarodowy Festiwal Folkloru II edycja organizowanego
w czerwcu 2011 roku przez Miejski Dom Kultury „Muflon” w ramach projektu:
SPOTKANIA – tradycja, kultura i codziennośd na czesko – polskim pograniczu.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
 w dniu 11.06.2011 w Jeleniej Górze w godzinach 15.30 – 19.00
moderowanie harmonogramu występów na scenie w sali widowiskowej
MDK „Muflon” w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 172 od momentu
rozpoczęcia festiwalu do jego zakooczenia
 koordynacja harmonogramu występów i przebiegu festiwalu wraz
z organizatorem oraz animatorem zespołów amatorskich
 konsultowanie się z organizatorem i animatorem zespołów podczas
prowadzenia festiwalu w kwestii terminów realizacji poszczególnych
występów zespołów
 informowanie zespołów występujących podczas festiwalu o ich godzinie
wejścia na scenę oraz poinformowanie zespołów o czasie trwania ich
występu
 zebranie i opracowanie informacji na temat wszystkich zespołów i osób
występujących na scenie podczas festiwalu
 informowanie odbiorców o projekcie: Spotkania – tradycja, kultura
i codziennośd na czesko – polskim pograniczu a także o źródłach jego
finansowania
 informowanie odbiorców o znajdujących się przed budynkiem MDK
„Muflon” stoiskach z produktami regionalnymi
 zachęcanie przybyłych widzów – odbiorców do wspólnej i aktywnej zabawy

Termin
realizacji

terminy wykonania usługi: 11.06.2011 w godz. 15.00 – 19.00

Forma płatności
Kryteria oceny
ofert

Przelew 14 dni
cena 100%

Sposób
realizacji
Termin
składania ofert
Sposób
składania ofert
Sposób
przygotowania
oferty

Zgodnie z umową
09.06.2011r., godz. 12.00
na adres mailowy: muflon@sobieszow.pl lub fax nr 0757553770
z dopiskiem: OFERTA – MODERATOR
wg załącznika nr 1

