Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 14/2014

Chocz, dnia ……………….
/miejscowość, data/

...............................................................
/nazwa i adres składającego ofertę/

O F E R T A -wzór

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 14/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
dotyczące przedstawienia oferty na usługę organizacji pokazu historycznego podczas
„Obchodów 720-lecia Chocza” w dniu 1 maja 2014r od godziny 13.00 do 19.00
……………………… zł netto (słownie:……………………………………………………… )
……………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………..)
Specyfikacja zamówienia:
Osada Rycerska – obozowisko z czasów monarchii piastowskiej
Osada instalowana będzie w dowolnym miejscu ( namioty posiadają konstrukcję stelażową i
można ustawić je na każdym rodzaju podłoża). Stanowi ona scenografię dla pokazów.
W skład obozowiska wchodzą cztery namioty, skóry, kotły, sprzęty codziennego użytku,
uzbrojenie, naczynia, stanowiska rzemieślników. Na terenie obozu zobaczyć będzie można
pokazy inscenizujące średniowieczne życie, średniowieczną zbrojownię ( prezentacja
pancerzy z możliwością przymierzania), przymierzalnia strojów, tkanie na bardzie, wybijanie
monet średniowiecznych, wypiek podpłomyków. Program działań na terenie osady będzie
obejmował pokazy walk, rzemiosł, konkursów rycerskich, gier i zabaw średniowiecznych
prowadzonych przez rycerza – konferansjera. Walki będą posiadać bogatą narrację, a ich
fabuła będzie nawiązywać do starodawnych legend oraz wydarzeń historycznych z dziejów
Chocza.
Po zapoznaniu się z życiem obozu piastowskiego rozpoczyna się blok konkursowy (
strzelanie z łuku, kuszy, miotanie toporem i oszczepem).
Dla zwycięzców przygotowane będą nagrody ( np. zawieszki słowiańskich wojowników). Po
zakończeniu konkursów będą następowały pokazy walk (np. inscenizacja bitwy Bolesława
Chrobrego z Rusinami – pokaz prowadzony w staropolskim języku).

Po prezentacji walk rozpocznie się kolejny blok konkursowy ( nauka fechtunku, ścinanie
głów kapusty, walki na miękkie poduchy etc.) W odpowiednim czasie przygotowany będzie
specjalny pokaz walk w kręgu. Pomiędzy walkami i konkursami publiczność zapraszana
będzie do obozowiska, gdzie w sposób stały prezentowane będą wymienione wyżej atrakcje.
Warunki płatności: przelew 14 dni
Termin związania z ofertą: 90 dni
Równocześnie oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz znajduję się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi.

...................................................
/pieczęć i podpis/

