„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 27.11.2017 r.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania (Zamawiający)
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej do uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest: PRZYGOTOWANIE DWÓCH QUESTOWYCH WYPRAW
ODKRYWCÓW WRAZ Z EWALUACJĄ NA TERENIE STOWARZYSZENIA KRAINA
SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA na potrzeby Projektu
Współpracy pn. „Promocja Regionów poprzez Aktywną Turystykę”
2. Zakres zapytania ofertowego:
• zakres tematyczny (zakres prac specjalisty):
- wizja lokalna potencjalnych tras questowych wypraw odkrywców w terenie wraz z
dokumentacją zdjęciową, wykorzystaną do opracowania graficznego wypraw
- ustalenie tematyki 2 questowych wypraw odkrywców i miejsc przebiegu wspólnie z
przedstawicielami KST-LGD
- opracowanie treści questowych wypraw odkrywców
- ewaluacja questowych wypraw odkrywców w terenie oraz dokonanie niezbędnych poprawek i
korekt w opracowanych wyprawach (w oparciu o własne obserwacje oraz uwagi testujących)
- naniesienie ewentualnych uwag
- przygotowanie „skrzyni ze skarbem” tj. szczelnego pojemnika zawierającego pieczęć i
ewentualnie logbook wraz z ołówkiem
- zamieszczenie questowych wypraw odkrywców na ogólnopolskim portalu dot. questingu
• realizator: specjalista posiadający kwalifikacje odpowiednie do opracowania questów
• Czas realizacji: do 60 dni od daty zamówienia
• Ważność oferty: marzec 2018
3. Oferta powinna zawierać przygotowanie, wykonanie i dostarczenie przedmiotu zamówienia do
siedziby Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania, ul. Lipowa
20 d, 69-200 Sulęcin.
4. Oferty należy składać do dnia 30.11.2017 na adres mailowy rodzinnyraj@gmail.com

na

załączonym formularzu ofertowym.
5. Na wyżej wymienionym artykule Wykonawca jest zobowiązany wykonać nadruk logotypów
zgodnie z księgą wizualizacji oraz załączanym projektem przesłanym po dokonaniu wyboru oferenta.
6. Osoba ze strony Zamawiającego
rodzinnyraj@gmail.com, tel. 604 954 792

uprawniona

do

kontaktu:

Paweł

Pulkowski

,

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

7. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w
oparciu o następujące kryterium: ceny za wykonanie całości zamówienia: 100 %
8. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za
wykonanie całości zamówienia.

