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Zapytanie ofertowe nr 3/2022 

Na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i 

Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim w ramach projektu „GCK+” realizowanego w ramach 

programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeprowadzenia szkoleń tematycznych: 

• Obsługa techniczna i konserwacja zakupionego sprzętu (komputery stacjonarne, laptopy, 

tablety, drukarki i dyski zewnętrzne wraz z oprogramowaniem biurowym oraz serwer) – 12 

godzin dla 13 pracowników 

• Merytorycznie o streamingowaniu – 40 godzin 

• Kultura w sieci – możliwości i zagrożenia – 4 godziny 

• Obsługa programów graficznych  (Corel, Capture One, vMix 4K Mikser softowy) -  40 

godzin 

• Marketing online w kulturze – 8 godzin 

• Prowadzenie strony www dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym 

deskrypcja) – 6 godzin 

• Obsługa drona – 18 godzin 

Razem 128 godzin szkoleń 

2. Wymagany termin realizacji zadania: do 18 sierpnia 2022 r.  

3. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej: 

• Imię i nazwisko/nazwę i adres oferenta, 

• wartość oferty (cenę jednostkową netto i brutto za godzinę/szkolenie, wartość VAT, 

wartość netto i brutto) 
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• kwalifikacje/doświadczenie Oferenta 

• termin ważności oferty,  

• pieczątkę firmową, podpis oferenta oraz posiadać datę sporządzenia. 

4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

5. Kryterium wyboru oferty to cena  

6. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres 

biuro@gckrzepiennik.pl lub osobiście na adres GCK.  

7. Złożenie oferty nie gwarantuje zawarcia umowy z oferentem. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do negocjacji cen z oferentem. 

8. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawa 

zamówień publicznych.  

9. Termin składania ofert upływa w dniu: 11 lipca 2022r.  

10. Osoba do kontaktu : Szymon Witek – dyrektor GCK tel. 14 6531 571, @: 

dyrektor@gckrzepiennik.pl 
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