Приложение № 8
към Условия за кандидатстване
Запитване за оферта
19.10.2018г.
(Дата)
От: НЧ „Христо Ботев – село Болярино – 1999г.”
с. Болярино, общ. Раковски
ул.“24-та” №2
тел: 0898348340
(Име и адрес на кандидата)
До:
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
(Име и адрес на оферента)
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Бихме искали да ни представите оферта за:
участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП с възложител Народно читалище
„Христо Ботев – село Болярино – 1999г.”, с. Болярино, общ. Раковски по проект
„Фестивал на тракийската народна музика – село Болярино”, съгласно условия за
кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с №
BG06RDNP001-19.034 МИГ Раковски Мярка 21” Съхраняване на местната
идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на
територията на МИГ Раковски” от Стратегията за водено от общностите местно
развитие на МИГ Раковски по програма за развитие на селските райони 2014- 2020г.
Оферта за:
1. Изработване на информационна табела 50/70 и монтаж
2. Изработване и отпечатване на 500 бр. цветни брошури, размер А6 и 30 плаката,
размер А2
3. Заснемане, обработване и монтаж на видеоклип за село Болярино и проведения
фестивал с продължителност до 10 минути.
4. Закупуване на 2 комплекта осветителни прожектори, 2 бр. стойки, комплект
кабели и доставка
5. Предоставяне на услуга – подготовка и организиране на събитие – фестивал с
продължителност 8 часа, което да включва следните дейности:
- Осигуряване на участници във " Фестивал на тракийската народна музика село Болярино" - пет оркестъра
- Озвучаване за цялата продължителност на фестивала
- Осигуряване на водещ на събитието
- Изработване на сценарий за фестивала
6. Закупуване на 10 бр. пластмасови маси за 6 стола и 60 пластмасови стола
7. Закупуване на 5 бр. градински шатри – 3х3 м.
Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в
случай, че тя е по-подробна, може да я приложите към бланката)

Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента
2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване
3. Цена с описание на ДДС
4. Валидност на офертата
Моля, офертата да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена.
Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана,
подпечатана и да ни бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения
адрес за кореспонденция или доставена лично в срок до 7 дни от датата на
публикуване.
Моля, също така да ни информирате дали Вашата фирма е вписана в Търговския
регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията поради факта, че това е
задължително условие към предлаганите от нас доставчици, при приемане и оценяване
на проектите, финансирани от Програмата за развитие на селските райони.

