ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Hajduki Nyskie zaprasza do złożenia oferty cenowej na
przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla amatorskiej grupy teatralnej – działającej w Hajdukach
Nyskich.
Warsztaty odbywać się będą w ramach projektu pn. „ Warsztaty amatorskiej grupy teatralnej
w Hajdukach Nyskich 2020” współfinansowanego przez Gminę Nysa.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Hajduki Nyskie
Hajduki Nyskie 128
48-303 Nysa NIP:7532345200 Regon:160165441
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przeprowadzenie warsztatów teatralnych w ilości 39 godzin, dla 12 osobowej amatorskiej
grupy teatralnej – działającej w Hajdukach Nyskich.
2. Przeszkolenie grupy 12 osób z zakresu teatrologii.
3. Przygotowanie i wystawienie spektaklu:
• Spektakl powinien być wystawiony na zakończenie projektu - prezentowany publicznie.
Przedstawienie odbywać się będą w trzech wybranych miejscach takich jak Dom czy
Ośrodek Kultury lub Świetlica posiadająca scenę i odpowiednie wyposażenie.
4. Warsztaty powinny być przeprowadzone w ramach projektu wg ustalonego planu pracy w
okresie miesięcy września-listopada: wg ramowego programu, ustalonego w harmonogramie

działań zadania publicznego pn. „ Warsztaty amatorskiej grupy teatralnej w Hajdukach
Nyskich 2020” tj.:
IX - (3 tygodnie) 2 razy w tygodniu po 2 godziny - 12 godzin
(w okresie 12.09-30.09. - dykcja, emisja głosu, ruch sceniczny, improwizacja, zapoznanie uczestników ze
scenariuszem (interpretacja tekstu)
X - (4, 5 tygodnie) 1 lub 2 razy w tygodniu po 2 godziny - 13, 5 godzin
w okresie 01.10-31.10 zapoznanie ze scenariuszem (interpretacja tekstu),
XI - (4, 5 tygodnie) 1 raz lub 2 razy w tygodniu po 2 godziny – 13, 5 godzin prób do spektaklu (w okresie
01.11-30.11.), próby generalne przed spektaklem.
Razem - 39 godzin
5. Warsztaty teatralne- ramowy program warsztatów:
• praca nad dykcją
• emisja i impostacja głosu
• ruch sceniczny
• praca z ciałem
• improwizacja
• ćwiczenie na wyobraźnię, której efektem będą pomysły na tematykę scenariusza
• Zapoznanie uczestników ze stworzonym scenariuszem
2. Przygotowanie spektaklu i jego wystawienie
• Praca ze scenariuszem
• Przygotowanie postaci
• Przygotowanie rekwizytów i kostiumów
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Próby generalne
Występy sceniczne – wystawienie spektaklu
Podsumowanie projektu
Występy sceniczne – wystawienie spektaklu :
- w okresie 20.11-30.11.2020r - występy w trzech wybranych miejscach takich jak
Dom czy Ośrodek Kultury lub Świetlica posiadająca scenę i odpowiednie wyposażenie.

3. Termin wykonania zamówienia :
Do dnia 30.11.2020 - Warsztaty teatralne oraz przygotowanie i wystawienie spektakli.

4. Oferta musi zawierać:
• Nazwę i adres oferenta ( lub pieczęć firmowa )
• Datę sporządzenia
• Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zaproszeniu do złożenia oferty,
• Wartość oferty(netto, brutto)
• Termin ważności oferty,
• Warunki płatności
• Podpis oferenta.
5. Oferta winna być dostarczona w terminie do dnia 09.09.2020r w jednej z poniższych form :
- dostarczona za pośrednictwem poczty na adres Stowarzyszenia
- przesłana droga elektroniczną na adres e-mailowy : stowarzyszenhajdukinyskie@o2.pl
- dostarczona osobiście do Stowarzyszenia
6. Oferta przesyłana drogą elektroniczną musi mie formę skanu z uwagi na podpis).
7. Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Zamawiającego.
9. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium :
- Cena 50%
- doświadczenie w podobnych przedsięwzięciach 50%
Uwaga !Do wyżej wymienionego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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