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Bielsko-Biała, dn. 10.06.2016

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
w partnerstwie z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki oraz Miastem Bielsko-Biała –
OWES projektu „OWES subregionu południowego” współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie
Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o

przesłanie oferty cenowej dot. zorganizowania warsztatu z zakresu ekonomii społecznej. Warsztat
ten będzie jednym z elementów wizyty studyjnej dla przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego subregionu południowego (powiat bielski, cieszyński, żywiecki i m. Bielsko-Biała).
Istotą projektu „OWES subregionu południowego” jest wsparcie osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym oraz podmiotów ekonomii społecznej przyczyniające się do zwiększania
ilości miejsc pracy oraz poprawa funkcjonowania sektora ekonomii społecznej poprzez nawiązywanie
współpracy z samorządami oraz podmiotami prywatnymi.
Głównym celem planowanej wizyty studyjnej jest zapoznania się z ideą tworzenia wiosek
tematycznych jako przedsiębiorstw społecznych i jako pomysłu na integrację i aktywizację
mieszkańców, dowiemy się jakie kroki trzeba podjąć aby utworzyć wioskę tematyczną, w jaki sposób
wykreować produkt lub usługę.
1. Zamawiający
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
NIP: 547-18-99-356
REGON: 072316856
KRS: 0000051764
2. Usługa przygotowania zwiedzania wioski tematycznej "Garncarska Wioska", w tym jednego z jej
produktów jakim jest Rajski Ogród dla max. 15 osób, uczestników wizyty studyjnej.
3. Termin i czas wykonania zamówienia:
Proponowane terminy warsztatu z zakresu wiosek tematycznych:
20, 21 czerwca 2016r.
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4. Termin i miejsce przysłania oferty
Prosimy o podanie w ofercie następujących informacji:
Nazwa Oferenta: Przedsiębiorstwo Społeczne- Garncarska Wioska Sp. z o.o. Kamionka 5, 13-100
Nidzica
Cena brutto całości zamówienia: 390 zł (szacując 15-sto osobową grupę*)

*cena może ulec zmianie, w przypadku zwiększenia liczby uczestników do 20
Ofertę cenową proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres animator@teatrgrodzki.pl, lub
tradycyjną w terminie do dnia 14.06.2016r.

