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Bielsko-Biała, dn. 04.01.2019 r. 
 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zwraca się z uprzejmą prośbą  

o przedstawienie oferty cenowej na organizację wizyty studyjnej w Bielskiej Krainie zgodnie  

z poniższą specyfikacją: 

1) Szczegółowy opis zadania  

 

 termin i czas wizyty studyjnej w Bielskiej Krainie: 

1) 12 – 15 luty 2019 r. 

 ilość osób:  

1) LGR w Dolinie Tyśmienicy i Wieprza: 4 osoby, 

2) LGR Bielska Kraina: 2 osoby,  

3) RLGD Roztocze: 10 osób, 

4) LGR Puszczy Sandomierskiej: 5 osób 

5) RLGD Z Ikrą: 22 osoby 

Razem: 43 osoby 

 zapewnienie autokaru na terenie wizyty studyjnej: objazd po wszystkich miejscach zgodnie  

z programem wyjazdu, uwzględnienie ewentualnych opłat, postojów, itp. kosztów; 

 ubezpieczenie osób biorących udział w wyjeździe (43 osoby); 

 świadczenie w tym: zapewnienie 3 noclegów w hotelu co najmniej 3-gwiazdkowym, wyżywienie 

(3 śniadania, 4 obiady, 3 kolacje), zwiedzanie zgodnie z programem wyjazdu:  

 

2) Przykładowy program wizyty studyjnej  

Dzień I:  

- przyjazd uczestników i zakwaterowanie w hotelu; 

- obiad (zupa, II danie, deser) 

- zwiedzanie Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski, zwiedzanie gospodarstwa rolnego, sumiarni, 

- zwiedzanie Specjalistycznego Gospodarstwa Rybackiego „Nałęże” w Jaworzu; 

- prezentacja działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina; 

- kolacja; 

- nocleg 

 

Dzień II: 

- śniadanie 

- wizyta w Chlebowej Chacie w Górkach Małych (przybliżenie życia naszych przodków, prezentacja 

starych maszyn, omawianie procesu powstawania masła i twarogu, pozyskiwania miodu, itp., własnoręczne 

wypiekanie podpłomyków i chleba żytniego, oddzielanie śmietany od mleka, ubijanie masła, produkcja 

twarogu, itp. oraz degustacja (degustacja podpłomyków i chleba żytniego 

dodatki do degustacji: masło, miód, smalec z ziołami - wszystko własnej produkcji kawa zbożowa  

z mlekiem; 

- obiad (zupa, II danie, deser); 

- zwiedzanie Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu jako efekt wdrażania Programu 

Operacyjnego RYBY 2007-2013; 

- prezentacja kultury wilamowskiej, stroju i języka przez Stowarzyszenie Wilamowianie; 

- kolacja; 

- nocleg; 

 

Dzień III: 

- śniadanie; 

- kulig po Jaworzu; 
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- obiad (zupa, II danie, deser); 

-  zwiedzanie Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej – Zamek książąt Sułkowskich; 

- wizyta na Uroczysku Karpiowym w Ligocie jako efekt wdrażania Programu Operacyjnego RYBY 2007-

2013; 

- kolacja; 

- nocleg; 

 

Dzień IV: 

- śniadanie; 

- wyjazd kolejką linową na Szyndzielnię; 

- obiad; 

- zwiedzanie Muzeum Browaru Żywiec; 

- wyjazd uczestników. 

 

3) Termin składania ofert: 

 

Do dnia 24.01.2019 r.  

 

4) Kryteria wyboru oferty 

 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o 

następujące kryteria: 

1. Cena za usługę brutto – 70 % 

2. Ilość zorganizowanych międzyregionalnych wyjazdów/wizyt studyjnych (min. 15 uczestników) od 

01.01.2018 r. do dnia złożenia oferty – 30 % 

 

5) Kryteria oceny oferty 

 

Najkorzystniejsza oferta wybrana będzie wg wzoru: 

 

P= (70% x CN/CO + 30% x WO/WW) x 100, 

 

gdzie:  

P – ilość punktów 

CN – najniższa cena brutto oferty spośród złożonych ofert 

CO – cena brutto oferty ocenianej 

WW – największa ilość zorganizowanych międzynarodowych wyjazdów/wizyt studyjnych spośród 

złożonych ofert 

WO – ilość zorganizowanych międzyregionalnych wyjazdów/wizyt studyjnych  wg oferty cenowej. 

  

6) Informacje dodatkowe: 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentacji wybranego oferenta celem 

weryfikacji ilości organizacji międzyregionalnych wyjazdów/wizyt studyjnych  oraz posiadanych 

referencji dotyczących organizacji tych wyjazdów/wizyt. 

2. Zamawiający informuje, że podczas wyjazdu studyjnego sporządzana będzie dokumentacja 

fotograficzna wydarzenia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość  prowadzenia negocjacji co do warunków i asortymentu 

objętego ofertą. 

4. Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe służy do celów szacunkowych, nie jest 

dokumentem wiążącym i może zostać unieważnione bez podania przyczyny. 

5. Planowany termin wykonania usługi 12-15.02.2019 r.  

 

 

7)  Wykluczenia z udziału w postępowaniu ofertowym: 
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W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – (ocena na podstawie załącznika nr 2). Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego  lub osobami  wykonującymi  

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem  procedury 

wyboru Wykonawcy  a Wykonawcą, polegające w szczególności na  

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej  lub spółki jawnej, 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji 

 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

8) Forma składania ofert:  

 

Prosimy o przedstawienie oferty na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego – 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Prosimy o przesłanie/dostarczenie oferty do siedziby 

Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina na adres ul. T. Regera 81 43-382 Bielsko-Biała lub 

przesłanie na adres e-mailowy: biuro@bielskakraina.pl. 
 

W przypadku braku zgłoszenia się co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, 

postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający przeprowadzi kolejne postępowanie dotyczące wyboru 

wykonawcy. 

 

O wyborze oferty wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 33 810 57 35 lub 725 449 170.  

 

 

Z poważaniem
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2-1/I/LGR-BK/2019 

FORMULARZ OFERTOWY – WIZYTA STUDYJNA W BIELSKIEJ KRAINIE 

 

 

OFERTA WYKONAWCY 

 

Nazwa Wykonawcy:  

Adres Wykonawcy:  

NIP  

REGON  

Osoba do kontaktu  

Telefon  

 

skierowana do: 

  

Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina 

 ul. T. Regera 81 

 43-382 Bielsko-Biała  

e-mail: biuro@bielskakraina.pl 

tel. 33 810 57 35 lub 725 449 170 

 
Rodzaj przedmiotu zamówienia: Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej w Bielskiej Krainie, w tym: 

- zapewnienie autokaru na całej trasie: objazd po wszystkich miejscach zgodnie z programem wyjazdu, 

uwzględnienie ewentualnych opłat, postojów, itp. kosztów; 

- ubezpieczenie osób biorących udział w wyjeździe (46 osób); 

- świadczenie w tym: zapewnienie 3 noclegów, wyżywienie (3 śniadania, 4 obiady, 3 kolacje), zwiedzanie 

zgodnie z programem wyjazdu:  

- zwiedzanie Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski, zwiedzanie gospodarstwa rolnego, sumiarni; 

- zwiedzanie Specjalistycznego Gospodarstwa Rybackiego „Nałęże” w Jaworzu; 

- prezentacja działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina; 

- wizyta w Chlebowej Chacie w Górkach Małych (przybliżenie życia naszych przodków, prezentacja starych 

maszyn, omawianie procesu powstawania masła i twarogu, pozyskiwania miodu, itp., własnoręczne wypiekanie 

podpłomyków i chleba żytniego, oddzielanie śmietany od mleka, ubijanie masła, produkcja twarogu, itp. oraz 

degustacja (degustacja podpłomyków i chleba żytniego 

dodatki do degustacji: masło, miód, smalec z ziołami - wszystko własnej produkcji kawa zbożowa z mlekiem; 

- zwiedzanie Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu jako efekt wdrażania Programu 

Operacyjnego RYBY 2007-2013; 

- prezentacja kultury wilamowskiej, stroju i języka przez Stowarzyszenie Wilamowianie; 

- kulig po Jaworzu; 

-  zwiedzanie Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej – Zamek książąt Sułkowskich; 

- wizyta na Uroczysku Karpiowym w Ligocie jako efekt wdrażania Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013; 

- wyjazd kolejką linową na Szyndzielnię; 

- zwiedzanie Muzeum Browaru. 
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Nawiązując do zapytania ofertowego na organizację wyjazdu studyjnego do Bielskiej Krainy dla 43 osób – 

uczestników projektu współpracy organizowanego przez lokalne grupy rybackie/lokalne grupy działania, 

 w ramach projektu współpracy przedstawiam swoją ofertę: 

L.p. 
Współorganizator/ 

/partner projektu 

Liczba 

uczestników 

Cena jedn. 

brutto 

Wartość 

brutto 

1 LGR Bielska Kraina 2   

2 
LGR Puszczy 

Sandomierskiej 
5   

3 RLGD Roztocze 10   

4 
LGR W Dolinie 

Tyśmienicy i Wieprza 
4   

5 RLGD Z Ikrą 22   

RAZEM   

 

Ilość zorganizowanych międzyregionalnych wizyt/wyjazdów studyjnych (min 

15 uczestników) od 01.01.2018r. do dnia złożenia oferty: 
 

 

 

Łącznie koszt usługi brutto: ...............................................................................................................................  

Słownie: .............................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Termin ważności oferty: ....................................................................................................................................  

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami składania i wyboru ofert obowiązującymi w niniejszym 

postępowaniu, opisem przedmiotu zamówienia i akceptuję je oraz nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez administratora danych, 

którym jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina z siedzibą w Bielsku-Białej 43-382 ul.  
T. Regera 81, zwanej dalej „LGR”, Samorząd Województwa właściwy ze względu na siedzibę ww. LGR oraz 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 

Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu współpracy realizowanego przez LGR, zgodnie  
z przepisami ustawy RODO  art. 6  ust. 1 lit. a, w celu przyznania pomocy finansowej, realizacji projektu 

współpracy międzyterytorialnej i przyznania płatności dla LGR w ramach działań prowadzonych w ramach 

współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie 
Operacyjnym Rybactwo i Morze oraz przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych jak również 

prawo do ich poprawiania.  

Przyjmuję do wiadomości, że: 

- moje dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od dnia dokonania płatności końcowej; 

w przypadku ostatecznej odmowy otrzymania pomocy z EFRiM na realizację projektu współpracy dane osobowe 
zostaną natychmiast usunięte. 

- moje dane osobowe mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskie i państw 

członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii. 

- że mam prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych przez LGR oraz do cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych przez LGR 

Powyższe dane osobowe są podawane dobrowolnie i są one zgodne z prawdą. 

 

 
.................................................................................. 

(podpis wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 2-1/I/LGR-BK/2019 

 

 

 

………………………………………………………………………….. 

 (dane dostawcy lub wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

Niniejszym oświadczam, że pomiędzy ......................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

(dane/imię i nazwisko dostawcy lub wykonawcy) lub osobami upoważnionymi do reprezentowania dostawcy 

lub wykonawcy, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, Stowarzyszeniem Lokalna 

Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, , Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy 

Sandomierskiej”, Rybacką Lokalną Grupą Działania „Roztocze”, Stowarzyszeniem Rybacka Lokalna Grupa 

Działania "Z Ikrą" lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu oraz osobami 

wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

dostawcy lub wykonawcy występują/nie występują
1
 powiązania kapitałowe lub osobowe. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w 

imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

  .......................................................   ........................................................  
 miejsce i data czytelny podpis osoby upoważnionej 

 do podpisania oświadczenia  
 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 


