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         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 I WYKONANIE 120 GEOSKRYTEK NA 

TERENIE STOWARZYSZENIA KRAINA SZLKÓW TURYSTYCZNYCH – LOKALNA GRUPA 

DZIĄŁANIA na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Promocja Regionów poprzez Aktywną 

Turystykę”  

2.  Zakres zapytania ofertowego: 

- Założenie 120 geoskrytek w  terenie o różnorodnej wielkości (10 wymiaru BIG, 10 wymiaru 

NORMAL, łącznie 100 wymiaru MAŁA I MIKRO)  

- Wytyczne dot. skrytek: wybór najciekawszych miejsc na terenie KST-LGD, przeznaczonych na 

ukrycie skrytek geocachingowych zostanie skonsultowane z KST-LGD; przygotowanie serii 

skrytek w minimum czterech typach (np. tradycyjna, zagadkowa, multi, leterbox, wigo, eartcache) i 

wielkościach (np. mikro, mała, normal, duża), zawierających pojemnik wodoodporny, maskowanie 

i np. logbook, ołówek, przedmioty na wymianę, PWG, itp.; praktyczne przygotowanie skrytek w 

miejscach jej ukrycia, pobranie współrzędnych GPS z dokładnością do 5 m, przygotowanie opisu 

w j. polskim i w j. angielskim, wprowadzenie danych do międzynarodowego systemu 

geocachingowego, określenie atrybutów i stopnia trudności, fizyczne zamontowanie pojemników 

wraz z wykonanym maskowaniem; wykonaniu serwisu skrytek w ciągu 3 miesięcy od założenia 
     - Czas realizacji: do 60 dni od daty zamówienia 

     - Ważność oferty: marzec 2018 

 

3. Oferta powinna zawierać przygotowanie, wykonanie przedmiotu zamówienia na terenie 

Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania. 

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 uprawniona do kontaktu: Paweł Pulkowski , 

rodzinnyraj@gmail.com, tel. 604 954 792 

 

7. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w 

oparciu o następujące kryterium: ceny za wykonanie całości zamówienia:  100 % 
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8. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za 

wykonanie całości zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

FORMULARZ OFERTOWY 

z dnia 27.11.2017 r 

 

 

         (imię i nazwisko / nazwa i adres firmy) 

Dotyczy zapytania ofertowego na PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE 120 GEOSKRYTEK NA 

TERENIE STOWARZYSZENIA KRAINA SZLKÓW TURYSTYCZNYCH – LOKALNA GRUPA 

DZIĄŁANIA na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Promocja Regionów poprzez Aktywną 

Turystykę”  

2.  Zakres zapytania ofertowego: 

- Założenie 120 geoskrytek w  terenie o różnorodnej wielkości (10 wymiaru BIG, 10 wymiaru 

NORMAL, łącznie 100 wymiaru MAŁA I MIKRO)  

- Wytyczne dot. skrytek: wybór najciekawszych miejsc na terenie KST-LGD, przeznaczonych na 

ukrycie skrytek geocachingowych zostanie skonsultowane z KST-LGD; przygotowanie serii 

skrytek w minimum czterech typach (np. tradycyjna, zagadkowa, multi, leterbox, wigo, eartcache) i 

wielkościach (np. mikro, mała, normal, duża), zawierających pojemnik wodoodporny, maskowanie 

i np. logbook, ołówek, przedmioty na wymianę, PWG, itp.; praktyczne przygotowanie skrytek w 

miejscach jej ukrycia, pobranie współrzędnych GPS z dokładnością do 5 m, przygotowanie opisu 

w j. polskim i w j. angielskim, wprowadzenie danych do międzynarodowego systemu 

geocachingowego, określenie atrybutów i stopnia trudności, fizyczne zamontowanie pojemników 

wraz z wykonanym maskowaniem; wykonaniu serwisu skrytek w ciągu 3 miesięcy od założenia 
     - Czas realizacji: do 60 dni od daty zamówienia 

     - Ważność oferty: marzec 2018 

 

1. Oferuję wykonanie usługi/dostawy będącej przedmiotem zapytania ofertowego, zgodnie z 

wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:                 

……………….....kwota zł brutto ……………………… , (słownie: ……………………. zł brutto), 

……………….....kwota zł netto ……………………… , (słownie: ……………………. zł netto), 

2. Wykonawca :  

Nazwa, adres, NIP, REGON  Wykonawcy: …………………………………………………….. 

     Numer telefonu: …………………………………………………………………………….. 

     Adres e-mail: ……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

..……………………………..….. 
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Data, podpis i pieczęć wykonawcy 


