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Zapytanie ofertowe
z dnia 16.04.2018 r.
w/s organizacji pobytu grupy studyjnej „Lepszy przykład niż wykład”
wyjazd aktywizujący do „Serca Kaszub”
I. Podmiot prowadzący Zapytanie ofertowe
Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego1
47-303 Krapkowice
II. Określenie przedmiotu Zapytania ofertowego:
Nr

Nazwa

Opis

Ilość

I. Celem wyjazdu jest zapoznanie uczestników z działaniami prowadzonymi przez
Lokalne Grupy Działania związanymi z krzewieniem kaszubskiego niematerialnego
dziedzictwa lokalnego. Poznanie ich współpracy z twórcami ludowymi oraz
współczesnymi projektantami, na bazie typowego wzornictwa przełożonego na
komercyjne produkty lub usługi.
Wizyta ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania podejścia LEADER
pomiędzy Lokalną Grupą Działania z województwa pomorskiego, a Stowarzyszeniem
Kraina św. Anny.
Organizacja
1.

pobytu
grupy
studyjnej

II. Program wizyty uwzględnia liczbę km do przejechania na terenie Kaszub oraz
m.in.:

1

• Zaprezentowanie co najmniej dwóch różnych projektów zrealizowanych przez
Oferenta lub na jego obszarze działania, w ramach PROW na lata 2014-2020;
• Wymiana doświadczeń i zaprezentowanie dobrych praktyk kultywowania regionalnej kaszubskiej kultury oraz jej wpływ na zwiększenie się ruchu turystycznego.
• Organizację warsztatów związanych z kaszubską twórczością ludową,
• Ofertę dla grupy: do 9 osób, opcjonalnie do 16 osób.
• Planowane rozpoczęcie wizyty w dniu 22.07.2018 r. od godz. 20:00, a planowane
zakończenie w dniu 25.07.2018 r. o godz. 10:00.
• Nocleg wraz z wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja) w terminie 22-25.07.2018 r.

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu zapytania ofertowego
Oferent przedstawi Stowarzyszeniu na formularzu ofertowym propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową
i dodatkowymi informacjami oraz Programem wyjazdu aktywizującego mającymi wpływ na wybór oferenta
najpóźniej do 24.04.2018 r., do godziny 12:00 na adres e-mail: animacja@annaland.pl
IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami
Sandra Koźba, Telefon 77 44 67 130, e-mail: animacja@annaland.pl
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V. Termin wykonania przedmiotu zapytania
Organizacja pobytu grupy studyjnej na Kaszubach w terminie od 22.07.2018 r. ok. godz. 20:00 do dnia 25.07.2018 r.
do godz. 10:00.
VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.:
• cena obejmująca całkowity koszt brutto/osobę;
• zgodność oferty z zapytaniem;
• doświadczenie Oferenta we wdrażaniu programu LEADER 2014-2020 i 2007-2013;

VII. Klauzule Zapytania ofertowego:
A. Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert.
B. Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany ilości, bądź rezygnacji z niektórych parametrów zapytania ofertowego.
C. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem
w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia
postępowania pozyskania ofert na każdym jego etapie bez podania przyczyn (zakończenie procedury bez wybrania
wykonawcy).

Strona 2 z 2

