
                                                

 

Nazwa wykonawcy 

NIP 

REGON   

Tel. /fax/e-mail        

                                                          

 

OFERTA 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: 

 Organizacja stanowisk i warsztatów ceramicznych podczas Festiwalu Płytki Ceramicznej w 

ramach „Opoczyńska płytka promuje łódzkie”. 

 

Oferujemy wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z 

wymogami opisu przedmiotu zamówienia w zakresie: 

 

Organizacja stanowisk i warsztatów ceramicznych podczas Festiwalu Płytki Ceramicznej w 

ramach zadania „Opoczyńska płytka promuje łódzkie”. 

 

Zadanie 1.  

Koło garncarskie kopane – pokaz i nauka toczenia na kole, stanowisko  obsługiwane przez 

garncarza prezentującego garncarstwo ludowe. Na stanowisku jednocześnie może znajdować 

się jeden uczestnik warsztatów. 

Zadanie 2.  

Koło garncarskie kopane – pokazy i nauka toczenia na kole tradycyjnym o napędzie nożnym. 

Instruktor zaprezentuje wyciąganie ucha oraz zdobienie naczyń ludowymi wzorami. W 

warsztatach jednocześnie może uczestniczyć jedna osoba. 

Zadanie 3. 

Toczek, koło garncarskie ręczne – pokazy i  warsztaty lepienia garnków z tzw. wałeczków. 

Wyposażenie stanowiska i strój garncarza nawiązują do początków państwa polskiego. 

Instruktor w trakcie warsztatów przybliży historię słowiańskiego garncarstwa. Jednocześnie 

może być 5-6 uczestników warsztatów. 

Zadanie 4. 

Lepienie ręczne – nauka podstawowych technik lepienia za gliny. Instruktor w trakcie 

warsztatów pokaże proste techniki lepienia -najmłodsi uczestnicy – lepienie zwierzątek, starsi 

– lepienie miseczek i figurek, prostych instrumentów. W warsztatach jednocześnie 

uczestniczy do 8 osób. 

Zadanie 5.  

Mozaika ceramiczna- nauka tworzenia mozaiki z niewielkich fragmentów barwnych płytek. 

Instruktor pokaże techniki układania mozaiki. W warsztatach jednocześnie uczestniczy do 6 

osób. 

Zadanie 6.  

Biżuteria ceramiczna – tworzenie medalików i koralików z kolorowej gliny, również 

możliwość tworzenia prostych instrumentów z instruktorem. Jednocześnie może brać udział 

do 8 uczestników warsztatów.  

Zadanie 7. 

Zabawy i układanki ceramiczne – stoisko z glinianymi mini cegiełkami wykorzystywanymi 

do budowy zamków oraz różnych gier i zabaw. Układanie glinianych puzzli 3D z 

instruktorem. 

Zadanie 8.  



                                                

 

Gotowanie w glinie – pokaz możliwości wykorzystania gliny w kuchni. Gotowanie zupy w 

glinianym garnku, pieczenie podpłomyków na prażnicy, prezentacja dzwonu piekarniczego 

przez instruktora. 

Zadanie 9 

Wypał ceramiki -  pokaz wypału techniką raku, piątek 10.08.2018 r. - jeden wypał po 

południu. 

Zadanie 10 

Wypał – pokaz wypałów gazowych tzw. beczce, sobota 11.08.2018 r. – cztery wypały. 

Łączna wartość zadań ……………………………. Zł 

 

              2. Oświadczam/my, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty wykonania 

zamówienia, które poniesie zamawiający, łącznie z naniesieniem oznaczeń, dostawą do 

siedziby zamawiającego i w toku realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie.  

  

 3. Oświadczam/my, że uzyskaliśmy od zamawiającego wszystkie niezbędne 

informacje dotyczące niniejszego zamówienia.  

  

 4. Oświadczam/my, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami i warunkami opisanymi przez zamawiającego w Zaproszeniu do składania 

ofert. 

   

 5. Oświadczam/my, że w przypadku wyboru naszej oferty wyrażamy zgodę na 

realizację zamówienia w terminach określonych w Zaproszeniu do składania ofert.  

  

 6. Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Ogłoszeniu, tj. 30 dni od upływu terminu do składania ofert.  

  

7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty 

dokumenty opisują stan faktyczny i prawny na dzień sporządzania oferty (art. 297 Kodeksu 

Karnego). 

 

 

8. Nasze dane kontaktowe:  

 nr telefonu: ……………………………………………..………………...  

  

 nr faksu: ……………………………….………………….………………..  

  

 adres e-mail: …………………………………………..………………….  

 

 

 

 

........................................... ….......................................................  

Miejscowość, data Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych  

do reprezentowania wykonawcy 

 

 

Załączniki: 

1. Parafowany projekt umowy. 


