
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

na organizację i realizację wyjazdu studyjnego 

Świecie, dnia 17-09-2018r. 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” 

ul. Chmielniki 2b 

86-100 Świecie 

NIP: 559-19-88-625 

zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących: 

Nazwa przedmiotu zamówienia   
Organizacja i realizacja wizyty studyjnej pn „Rozwój wsi w oparciu o dziedzictwo lokalne” 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompletnej organizacji i realizacji wizyty 

studyjnej. 

 

Szczegóły oferty: 

 Liczba osób uczestniczących w wizycie studyjnej: 22 osoby 

 Liczba dni: 2  

 Termin realizacji: 12 – 13 październik 2018 r.  

 Miejsce realizacji wizyty studyjnej: województwo kujawsko-pomorskie; powiat tucholski, 

powiat świecki 
 

Oferent zapewnia uczestnikom wizyty studyjnej: 

1. nocleg  

2. wyżywienie  

3. transport  

4. ubezpieczenie  

5. program merytoryczny 

6. Prelegent/przewodnik 

7. inne 

Ad.1 

Opis: 

- 22 osoby x 1 nocleg 

- nocleg w obiekcie hotelarsko – wypoczynkowym (standard minimum trzygwiazdkowy)  

- nocleg w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami 

- nie dopuszcza się zakwaterowania części uczestników w innym ośrodku hotelowo – 

wypoczynkowym 

Ad.2  

Opis: 

- 22 osoby x 2 dni 

- śniadanie w formie stołu szwedzkiego w obiekcie noclegowym x 1 

- obiad dwudaniowy w terenie x 2 dni 

- kolacja w terenie x 1 

- przerwa kawowa x 2 dni 

 



Ad.3 

Opis: 

- autokar klimatyzowany, sprawny technicznie posiadający miejsca siedzące dla wszystkich 

uczestników wyjazdu 

- przejazd w obie strony 

- koszt przejazdów na miejscu (przewóz lokalny) 

- opłaty parkingowe i inne związane z transportem 

Ad.4 

Opis: 

- ubezpieczenie NNW grupy 22 osób podczas całej wizyty studyjnej 

Ad.5 

Opis: 

Program merytoryczny ma obejmować: 

 przeprowadzenie prelekcji z prezentacją przykładów wykorzystania dziedzictwa lokalnego  

 dyskusję dotyczącą wymiany dobrych praktyk, spotkania z liderami  

 spacer studyjny po min. 4 obiektach (wioskach tematycznych ) wraz z prezentacją 

wykorzystania dziedzictwa lokalnego w kierunku rozwoju wsi 

Ad.6 

Opis: 

- wynagrodzenie prelegenta/przewodnika do 7h x 2 dni 

Ad. 7 

- bilety wstępu/materiały szkoleniowe  

- wynajem sali/obiektu do 4 h x 2 dni 
 

Inne:  

1. Obowiązkowym załącznikiem do oferty jest proponowany program wizyty studyjnej 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Oferenta części 

zamówienia podwykonawcom 

4. Po dokonaniu wyboru oferenta nie przewiduje się rozpatrywania odwołań 

 

Kryteria oceny i wyboru ofert: 
- atrakcyjność i kompletność programu – 60% 

- cena – 40% 

Forma płatności: 

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto na wskazane przez Wykonawcę po 

wykonaniu usługi w terminie 7 dni od dostarczenia faktury.  

Informacje dodatkowe: 

1. Wykonawca składa  ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia wraz 

z proponowanym programem wizyty studyjnej w terminie 7 dni od ukazania się zaproszenia 

do składania ofert cenowych na stronie www.lgdswiecie.pl  tj. do dnia 24 września 2018r  

włącznie. 

2. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście, przesłać faxem (52 33 01 832) pocztą 

tradycyjną (ul. Chmielniki 2b 86-100 Świecie) lub e-mail (www.lgdswiecie.pl). O 

terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura LGD. 

3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego są 

pracownicy biura LGD, tel. 52 33 01 832; e-mail: lgdswiecie@op.pl 

Informacje można uzyskać w dni robocze od godz.7:30 – 15:00  

http://www.lgdswiecie.pl/
http://www.lgdswiecie.pl/

