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Lubartów, dn. 05.07.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert na organizację konferencji i wizyty studyjnej na obszarze działania
lokalnej grupy rybackiej dla uczestników konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w miesiącu wrześniu 2019 r., w ramach projektu
współpracy międzyregionalnej.
Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „ W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”
ul. Słowackiego 11, 21 -100 Lubartów
tel. 533 363 332, 533 363 330, e-mail: biuro@lgr-lubelskie.pl
Szczegółowy opis zadania:
1. Termin konferencji i wizyty studyjnej: wrzesień 2019 r. – 2 dni (dzień I – konferencja, dzień II
– wizyta studyjna);
2. Szacowana liczba uczestników:
a) I dzień - konferencja: LGR Bielska Kraina: 8 osoby, LGD Owocowy Szlak: 10 osób, LGD
Roztocze: 10 osób, LGD Puszcza Sandomierska: 10 osób, LGD Dolina Tyśmienicy
i Wieprza: 10 osób. Razem: 48 osób
b) II dzień - wizyta studyjna: LGR Bielska Kraina: 8 osoby, LGD Owocowy Szlak: 10 osób,
LGD Roztocze: 10 osób, LGD Puszcza Sandomierska: 10 osób, LGD Dolina Tyśmienicy
i Wieprza: 10 osób. Razem: 48 osób ;
DZIEŃ I KONFERENCJA:
1. Wynajem sali konferencyjnej 1 dzień (sala mogąca pomieścić około 50 osób, wyposażona
w sprzęt multimedialny, nagłośnienie, wydzielone miejsce dla prelegenta, termin konferencji
– wrzesień 2019r.);
2. Zapewnienie wyżywienia dla 48 uczestników konferencji tj.:
a) catering – serwis kawowy dla 48 osób, dostępny w trakcie konferencji (np. kawa,
herbata, woda mineralna, soki owocowe, ciastka bankietowe, ciasto domowe, kanapki
bankietowe);
b) obiad dla 48 osób, tzw. „zasiadany” (zupa, II danie, deser);
c) kolacja dla 48 osób na zasadzie tzw. „szwedzkiego stołu”, np. 2 dania na ciepło, półmisek
wędlin, deska serów, przystawki 2 rodzaje, sałatki 2 rodzaje, pieczywo, woda mineralna
gazowana i niegazowana, minimum 2 rodzaje soków owocowych;
3. Nocleg dla 48 osób w pokojach 1, 2 lub 3 osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym.
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Dzień II Wizyta Studyjna
1. Zapewnienie autokaru na przewóz 48 uczestników Wizyty Studyjnej na trasie: wyjazd
z miejsca zakwaterowania – objazd po terenie działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy
Rybackiej „ W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w miejsca zgodne z programem wyjazdu –
powrót do miejsca zakwaterowania. Uwzględnienie ewentualnych opłat, postojów itp.
kosztów.
2. Ubezpieczenie osób biorących udział w Wizycie Studyjnej, tj. 48 osób.
3. Organizacja Wizyty Studyjnej w tym:
− Zapewnienie całodziennego wyżywienia dla 48 uczestników Wizyty Studyjnej
tj. śniadanie (szwedzki stół), obiad (dwa dania + deser), kolacja (szwedzki stół);
− Zwiedzanie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce;
− Wizyta w Gospodarstwie Rybackim Samoklęski;
− Zwiedzanie Skansenu Rzemiosł Majsteretro w Górkach k/Sosnowicy;
− Wizyta w Izbie Pamięci Rybackiej w Sarnach – efekty wdrażania PO RYBY 2007-2013
spotkanie z właścicielem, oprowadzenie po obiekcie.
Termin składania ofert:
20.07.2018 r. do godziny 14:00
Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryteria:
Cena za usługę brutto – 100%
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, że podczas konferencji sporządzana będzie dokumentacja
fotograficzna wydarzenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji co do warunków
i asortymentu objętego ofertą.
3. Zamawiający zastrzega sobie zmianę liczby uczestników; ostateczna liczba uczestników
podana zostanie w terminie nie później niż 1 miesiąc przed planowanym wydarzeniem;
4. Planowany termin wykonania usługi wrzesień 2019 r.
Wykluczenie z udziału w postępowaniu ofertowym:
Z możliwości udzielenia zamówienia ofertowego wykluczone są podmioty powiązane 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:
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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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Forma składania ofert:
Ofertę należy składać na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego), korzystając z jednej z poniższych możliwości:
1. Osobiście lub pocztą w biurze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
„W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, ul. Słowackiego 11, 21 -100 Lubartów;
2. Elektronicznie na adres e-mail: biuro@lgr-lubelskie.pl
W przypadku gdy w wyznaczonym terminie nie wpłyną co najmniej dwie oferty zgodne z zapytaniem
ofertowym Zamawiający przeprowadzi kolejne postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. O wyborze
oferty wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 533 363 332 lub 533 363 330

