
    

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

K 

1. Instytucja Kultury Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”, w 
związku z planowanym wszczęciem postępowania, w ramach projektu „OCHRONA I 
PROMOCJA WIELOWIEKOWEJ SPUŚCIZNY KULTUROWEJ GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH POPRZEZ 
ROZBUDOWĘ PARKU DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH NA TERENIE GMINY NOWA 
SŁUPIA”, obejmującego zakup usługi polegającej na zarządzaniu w zakresie rozliczania 
projektu pn. „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich 
poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia” 
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 

zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty wycenionej według specyfikacji 

wskazanej w załączniku do niniejszego zaproszenia. 

Wymogi Zamawiającego związane z realizacją usługi:  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. 

2. Niniejsze zapytanie cenowe ma na celu ostateczne ustalenie wartości 
przedmiotu zamówienia jakim jest wykonanie usługi zarządzania w zakresie rozliczania 
projektu pn. „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich 
poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia” 
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  w ramach projektu „OCHRONA I PROMOCJA 
WIELOWIEKOWEJ SPUŚCIZNY KULTUROWEJ GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH POPRZEZ ROZBUDOWĘ 
PARKU DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA”, Oś 
Priorytetowa 4: Dziedzictwo naturalne i kulturowe, działanie 4.4: Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego.  

Po ustaleniu wartości przedmiotu zamówienia i ustaleniu, czy dane zamówienie jest 

możliwe do realizacji w wyznaczonym terminie, zamawiający wdroży stosowną procedurę 

udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia do tego 

postępowania oferentów, którzy odpowiedzieli na przedmiotowe zapytanie. Kalkulacja 

cenowa ma obejmować jedną cenę, zawierającą oferowane wynagrodzenie za realizację 

zamówienia. Końcową kalkulację ceny należy podawać według wartości NETTO. 

Pytania dotyczące niniejszego zapytania cenowego należy kierować na adres e-mail: 

rzecznik@swietokrzyskie.travel. 

mailto:rzecznik@swietokrzyskie.travel


Oferowaną kalkulację cenową prosimy przesyłać w formie wiadomości elektronicznej, 

w terminie do dnia 25 września 2018 r. do godz. 12.00 na adres: 

rzecznik@swietokrzyskie.travel. 

W imieniu Zamawiającego 

        Jarosław Panek 

specjalista ds. 

wystawienniczych  

Park Dziedzictwa Gór 

Świętokrzyskich  
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