Nr z rejestru: 6/2018
Lubartów, dn. 26.09.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Paostwo,
Zapraszamy do składania ofert na obsługę turystyczną wyjazdu studyjnego do Słowenii dla 140 osób
- uczestników projektu współpracy organizowanego przez lokalne grupy rybackie/lokalne grupy
działania, w ramach projektu współpracy transnarodowej.
I.

Zamawiający:
1) Koordynator projektu:
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „ W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”
ul. Słowackiego 11, 21 -100 Lubartów
2) Partnerzy projektu:
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
ul Tadeusza Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała
 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”
ul. Słowackiego 1a, 39-460 Nowa Dęba
 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”
ul. Józefowska 1, 37-610 Narol
 Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Z Ikrą"
ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew
 Stowarzyszenie Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania
os. Bożka 3, 29-100 Włoszczowa

II.

Szczegółowy opis zadania:
1) Termin wyjazdu: maj/czerwiec 2019r.
2) Szacowana liczba uczestników: 140 osób
3) Przedmiot zamówienia:
 zapewnienie pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja) dla 140 uczestników
konferencji (oprócz śniadania w pierwszym dniu – dniu wyjazdu)
 zapewnienie minimum 5 noclegów w pokojach 1- lub 2-osobowych (min. 10 pokoi
1-osobowych) z pełnym węzłem sanitarnym (noclegi w Budapeszcie i Lubljanie
w hotelach o standardzie 4 gwiazdkowym – pokoje z prywatnymi łazienkami
i klimatyzacją)
 zapewnienie pilota, przewodnika, tłumacza,
 zapewnienie wstępu do zwiedzanych obiektów,
 organizacja uroczystych kolacji z przedstawicielami grup ze Słowenii (+ około 10 osób)
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zapewnienie autokaru z dwoma kierowcami wyposażonego w klimatyzację, mini-barek,
DVD, toaletę.
zapewnienie ubezpieczenia podróżnego uczestników wyjazdu.

4) Przykładowy program wyjazdu studyjnego:
Dzieo 1: Wyjazd autokarem ze wskazanego przez zlecającego miejsca (Bielsko-Biała/Jędrzejów
Lubartów/Nowa Dęba/Narol/Parzęczew), obiad na trasie, przyjazd do Budapesztu, zakwaterowanie
w hotelu****, nocny rejs statkiem po Dunaju połączony z uroczystą kolacją, nocleg.
Dzieo 2: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem, obiad,
przejazd do Lubljany, zakwaterowanie w hotelu ****, zwiedzanie Lubljany, kolacja, nocleg.
Dzieo 3: śniadanie, przejazd w okolice Krska, spotkanie z przedstawicielami LAS Posavje, zajęcia
merytoryczne, przedstawienie dotychczasowej działalności polskich lokalnych grup rybackich,
zwiedzanie gospodarstwa rybackiego – zajęcia merytoryczne na gospodarstwie rybackim, obiad,
zwiedzanie okolic Krska (np. zamek w Brestanica), uroczysta kolacja z przedstawicielami LAS Posavje,
powrót do hotelu, nocleg.
Dzieo 4: śniadanie, przejazd do Tolminu, wizyta studyjna na obszarze LAS Dolina Soče, w trakcie
wizyty obiad, zwiedzanie gospodarstwa rybackiego – zajęcia merytoryczne na gospodarstwie
rybackim, zwiedzanie okolic Tolminu (np. rejs po Soczy), uroczysta kolacja z przedstawicielami LAS
Dolina Soče, powrót do hotelu, nocleg.
Lub
Dzieo 4: śniadanie, przejazd do Kranj, wizyta studyjna na obszarze LAS Gorenjska košarica, w trakcie
wizyty obiad, zwiedzanie gospodarstwa rybackiego – zajęcia merytoryczne na gospodarstwie
rybackim, zwiedzanie okolic Kranj (np. kanion Korke), uroczysta kolacja z przedstawicielami LAS
Gorenjska košarica, powrót do hotelu, nocleg.
Dzieo 5: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Koper, spotkanie z przedstawicielami LAS Istre,
zajęcia merytoryczne, przedstawienie dotychczasowej działalności polskich lokalnych grup rybackich,
obiad, zwiedzanie okolic Koper (np. zamek Socerb, pałac Pretorianów), uroczysta kolacja z
przedstawicielami LAS Istre, powrót do hotelu, nocleg.
Dzieo 6: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Plitvicka Jezera, zwiedzanie Parku Narodowego
Jeziora Plitvice, w trakcie obiad, kolacja, wyjazd w kierunku Polski w godzinach nocnych, w trakcie
jazdy postoje zgodne z czasem pracy kierowców.
Dzieo 7: przyjazd do Polski do miejsc wskazanych przez zlecającego, zakooczenie wyjazdu.
5) Istnieje możliwośd podziału wyjazdu na 3 turnusy.

III.

Termin składania ofert:

Nr z rejestru: 6/2018
10.10.2018 r. do godziny 16:00
IV.

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) Ilośd zorganizowanych międzynarodowych wizyt/wyjazdów studyjnych dla lokalnych grup
działania/ lokalnych grup rybackich (min 15 uczestników) od 01.01.2017r do dnia złożenia
oferty – 30%.

V.

Kryteria oceny oferty:
Najkorzystniejsza oferta wybrana będzie wg wzoru:
P = (70% x CN/CO + 30% x WO/WW) x 100,
gdzie:
P – ilośd punktów
CN – najniższa cena brutto oferty spośród złożonych ofert
CO – cena brutto oferty ocenianej
WW – największa ilośd zorganizowanych międzynarodowych wyjazdów/wizyt studyjnych
spośród złożonych ofert
WO – ilośd zorganizowanych międzynarodowych wyjazdów/wizyt studyjnych
wg oferty ocenianej

VI.
1)

2)
3)
4)
5)
6)
VII.

Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentacji wybranego oferenta celem
weryfikacji
ilości
organizacji
międzynarodowych
wyjazdów/wizyt
studyjnych
oraz posiadanych referencji dotyczących organizacji tych wyjazdów/wizyt.
Zamawiający informuje, że podczas wyjazdu studyjnego sporządzana będzie dokumentacja
fotograficzna wydarzenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwośd prowadzenia negocjacji co do warunków
i asortymentu objętego ofertą.
Zamawiający zastrzega sobie zmianę liczby uczestników; ostateczna liczba uczestników
podana zostanie w terminie nie później niż 3 miesiące przed planowanym wydarzeniem;
Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe służy do celów szacunkowych,
nie jest dokumentem wiążącym i może zostad unieważnione bez podania przyczyny.
Planowany termin wykonania usługi maj/czerwiec 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 zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
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Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:





VIII.

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 małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Forma składania ofert:

Podpisaną ofertę wraz z załącznikiem nr 2 należy złożyd w oryginale na załączonym formularzu oferty
(załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) osobiście w biurze stowarzyszenia lub pocztą
na adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
„W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”
ul. Słowackiego 11
21 - 100 Lubartów
w terminie do 10.10.2018r. włącznie w godzinach pracy biura. O terminie decyduje data stempla
pocztowego. Oferty niepodpisane, kopie ofert lub złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.
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.
Zamawiający zastrzega sobie możliwośd unieważnienia postępowania ofertowego.
Dodatkowe informacje można uzyskad pod numerem telefonu 533 363 332 lub 533 363 330

