ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.02.2020
w/s organizacji wizyty studyjnej na Kaszuby w ramach projektu współpracy z LGD „Kaszubska Droga”
I. Podmiot prowadzący Zapytanie ofertowe.
Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice
NIP: 190052018
II. Określenie przedmiotu Zapytania ofertowego: Organizacja wizyty studyjnej na Kaszuby w ramach projektu
współpracy z LGD „Kaszubska Droga”

Nazwa

Opis

Ilość

I. Celem wyjazdu jest zapoznanie uczestników z kaszubskim
dziedzictwem, w tym m.in. z gwarą, strojami, historią, a także z
działaniami twórców ludowych zajmujących się krzewieniem
kaszubskiego niematerialnego dziedzictwa.
II. Liczba uczestników do 25 osób
III. Orientacyjny czas pobytu: wiosna 2021
IV. Oferta uwzględnia m.in.:
•

transport tam i z powrotem oraz podczas całego pobytu na
Kaszubach,

•

orientacyjne miejsca zbiórki: Krapkowice i Strzelce Op.,

•

opiekę pilota na wszystkich etapach wizyty studyjnej,

•

autobus duży, klimatyzowany,

•

nocleg wraz z śniadaniem w pokojach jednoosobowych
w hotelu co najmniej trzygwiazdkowym – 3 noce,

•

4 obiady – 1 w dniu przyjazdu na trasie, 2 na Kaszubach,
1 w trasie powrotnej,

•

3 kolacje,

•

trzy warsztaty związane z kaszubską twórczością ludową,

•

proponowany program wizyty studyjnej.

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania
Oferent przedstawi Stowarzyszeniu na formularzu ofertowym propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową
i dodatkowymi informacjami oraz proponowanym programem wizyty studyjnej, mające wpływ na wybór oferenta,
najpóźniej do 28.02.2020 , do godziny 12.00 na adres e-mail: wspolpraca@annaland.pl
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IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami
Julia Feliniak, Telefon: 77 44 67 130, 77 44 67 131, e-mail: wspolpraca@annaland.pl
V. Termin wykonania przedmiotu rozpoznania/zapytania
•

Termin wykonania zamówienia: wiosna 2021

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.:
•

cena obejmuje całkowity koszt brutto/osobę,

•

zgodność oferty z zapytaniem,

•

doświadczenie oferenta w organizacji wizyt studyjnych dla Lokalnych Grup Działania - dokumenty
potwierdzające organizację co najmniej dwóch wizyt studyjnych w okresie 5 lat od dnia złożenia oferty.

VII. Klauzule Zapytania ofertowego:
A. Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert.
B. Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany ilości bądź rezygnacji z zapytania bez podania przyczyny.
C. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie
rozpoznanie rynku.
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