
                                                                                                  
 

 

Zapytanie ofertowe  

na organizację wyjazdu studyjnego 

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego zaprasza do złożenia oferty, na 

wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego pn. „Popularyzacja dobrych 

praktyk w zakresie rozwoju wszelkich form przedsiębiorczości prowadzących do stworzenia 

nowych miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem produktu lokalnego i turystycznego 

jako szansy na rozwój regionu” na terenie działania „Suwalsko-Sejneńskiej” Lokalnej Grupy 

Działania. 

I. Zamawiający: 

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego 

ul. 16-go Stycznia 1,  

27-500 Opatów 

tel./fax 15 868 20 87 

NIP: 8631667060                                                                                                                   

REGON: 260218921 

KRS: 0000302063 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu czterodniowego 

wyjazdu studyjnego pn. „Popularyzacja dobrych praktyk w zakresie rozwoju wszelkich form 

przedsiębiorczości prowadzących do stworzenia nowych miejsc pracy, ze szczególnym 

uwzględnieniem produktu lokalnego i turystycznego jako szansy na rozwój regionu” na terenie 

działania „Suwalsko-Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania dla 30-osobowej grupy. Wyjazd 

odbędzie się w dniach 16-19 maja 2017 r. 

III.  Szczegółowa specyfikacja zamówienia 

W ramach zamówienia Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

 

a) zakwaterowanie w hotelu w pokojach 2-osobowych z oddzielnymi łóżkami i z łazienkami 

(miejscowość Krzywe k. Suwałk); 

 

b) zapewnienie posiłków dla wszystkich uczestników wyjazdu; 

 

- zapewnienie: 3 śniadań w formie szwedzkiego stołu, 4 tradycyjnych dwudaniowych obiadów 

i 3 kolacji w tym jednej uroczystej; 

 

c)  zapewnienie transportu autokarem dla 30 uczestników wyjazdu na trasie głównej Opatów – 

Krzywe – Opatów oraz do wybranych miejscowości celem prezentacji dobrych praktyk: 



                                                                                                  
 

 

- pojazd powinien być wyposażony co najmniej w komfortowe fotele uchylno – rozsuwane    

 z podłokietnikiem na montażu szynowym, klimatyzację, ogrzewanie, półki na bagaż 

podręczny; indywidualne nawiewy i oświetlenia, mikrofon, nagłośnienie, oświetlenie sufitowe 

dzienne i nocne; 

 

- pojazd ma być sprawny technicznie oraz posiadać miejsca siedzące dla wszystkich 

uczestników wyjazdu; 

 

- w przypadku awarii technicznej pojazdu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu o takich samych lub lepszych 

parametrach, który pozwoli na planowe kontynuowanie podróży w czasie gwarantującym 

realizację programu zgodnie z harmonogramem; 

 

- Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z opłatami drogowymi i parkingowymi oraz 

wszelkie inne koszty związane z uzyskaniem pozwoleń niezbędnych do prawidłowego 

wykonania umowy; 

 

d) ubezpieczenie wszystkich uczestników na czas trwania wyjazdu studyjnego, 

 

e) zorganizowanie szkolenia pn. „Produkt lokalny i turystyczny szansą na rozwój regionu”  

w wymiarze 6 godzin w dniu  17 maja 2017 r. oraz zapewnienie:  

 

• sali szkoleniowej, 

• materiałów szkoleniowych, 

• serwisu kawowego w trakcie trwania szkolenia (kawa, herbata, śmietanka, cukier ciastka, 

paluszki, zimne napoje) 

 

f) prezentację dobrych praktyk i kreatywność w zakresie przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich na przykładzie projektów realizowanych w ramach PROW przez beneficjentów 

z terenu działania Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania (wizyty  

u 6 przedsiębiorców): 

- projekt: Atrakcyjne i nowoczesne miejsce spotkań w Okuniowcu, czyli inwestujemy  

w ogólnodostępne obiekty rekreacyjne, sportowe i turystyczne (miejscowość – Okuniowiec); 

- projekt: „Portal turystyczny” – internetowa baza informacji turystycznej 

SUWALSZCZYZNA.EU (miejscowość - Suwałki); 

- projekt: Wzmocnienie konkurencyjności jakością usług agroturystycznych (miejscowość - 

Osinki); 

- projekt: Uzyskanie dochodu z rozpoczętej działalności gospodarczej poprzez zakup maszyn  

i urządzeń w celu świadczenia usług (miejscowość - Czostków); 

- projekt: Wzrost konkurencyjności gospodarstwa agroturystycznego „Magdalenka” poprzez 

utworzenie stref wypoczynku i rekreacji” (miejscowość - Poddubówek); 

- projekt: Rozszerzenie dotychczasowej oferty o możliwość korzystania z aktywnego 

wypoczynku (miejscowość - Osinki); 

 

g) organizację 2 pokazów tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych i tradycyjnych połączony 

z ich degustacją: 



                                                                                                  
 

- pokaz pieczenia sękacza w miejscowości Dziemianówka 

- pokaz wyrobu serów w miejscowości Wiżajny 

 

IV. Kryteria oceny ofert 

 

1) cena brutto = 100 % 

 

V. Miejsce i termin składania ofert 

 

a) oferty można składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego, 

ul. 16-go Stycznia 1, 27-500 Opatów lub przesłać skan oferty pocztą elektroniczną wraz 

z wymaganymi załącznikami na adres lgdopatow@o2.pl do dnia 23.09.2016 r. do godz. 12:00. 

 

b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

 

 

VI. Płatności 

 

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta  po wykonaniu 

usługi w terminie 14 dni od dostarczenia faktury. 

VII. Warunki wymagane od Wykonawców 

- akceptacja treści zapytania bez zastrzeżeń, 

- posiadanie niezbędnych uprawnień: wpis do rejestru organizatorów turystyki, 

- doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia: udokumentowane zrealizowanie  

co najmniej 5 wyjazdów studyjnych/szkoleniowych w okresie 3 lat przed dniem upływu 

składania ofert, 

- sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia 

VIII. Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do 

upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych    

w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych 

zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej na której zostało zamieszczone 

ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu cenowym. 

2. W przypadku wpłynięcia do Biura ofert o tych samych kwotach, decydować będzie data    

i godzina wpłynięcia oferty. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo informowania o wynikach wyboru najkorzystniejszej 

oferty tylko i wyłącznie Wykonawcę, który spełnił stawiane wymogi i złożył ofertę  z najniższą 

ceną brutto. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia 

zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. 


