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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 „SPOTKANIA INFORMACYJNEGO
DOT. NOWOCZESNYCH NARZĘDZI W AKTYWNEJ PROMOCJI REGIONU” NA
TERENIE STOWARZYSZENIA KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH – LOKALNA
GRUPA DZIAŁANIA.
Zakres oferty:
• Organizacja 2 szt. spotkań pt. „SPOTKANIA INFORMACYJNE DOT. NOWOCZESNYCH
NARZĘDZI W AKTYWNEJ PROMOCJI REGIONU” na obszarze Stowarzyszenia Kraina
Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania
• Czas trwania jednego spotkania: 6 godzin
• Uczestnicy jednego spotkania: do 20 osób – mieszkańców obszaru KST-LGD – za rekrutację i
miejsce szkolenia odpowiada zamawiający KST-LGD
• Zakres merytoryczny spotkania: QUESTING: przykłady nowoczesnych narzędzi w aktywnej
turystyce, informacja o historii i zasadach questingu w Polsce i za granicą, przykłady questów na
terenie LGD oraz w Polsce, narzędzia do questingu; GEOCACHING: prezentacja geocachingu na
świecie, w Polsce i na terenie KST-LGD, zasady korzystania z urządzeń z GPS do geocachingu,
rejestracja i programy do geocachingu, rodzaje skrytek, przydatne narzędzia i programy do
geocachingu, wpływ geocachingu na promocję obszaru, skuteczne metody promocji geocachingu
wśród mieszkańców i turystów
• Materiały dla uczestników: wydrukowane prezentacje dla każdego uczestnika (20 kompletów)
• Zapewnienie niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia spotkania (laptop, rzutnik, ekran)
• Przygotowanie poczęstunku dla uczestników spotkania
• Czas realizacji: do 30 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
załączonym formularzu ofertowym.

na
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5. Na wyżej wymienionych materiałąch 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

,

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.
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FORMULARZ OFERTOWY
z dnia 27.11.2017 r

(imię i nazwisko / nazwa i adres firmy)
Dotyczy
zapytania
ofertowego
na
przygotowanie
i
wykonanie
„SPOTKANIA
INFORMACYJNEGO DOT. NOWOCZESNYCH NARZĘDZI W AKTYWNEJ PROMOCJI
REGIONU” NA TERENIE STOWARZYSZENIA KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH –
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA.
Zakres oferty:
• Organizacja 2 szt. spotkań pt. „SPOTKANIA INFORMACYJNE DOT. NOWOCZESNYCH
NARZĘDZI W AKTYWNEJ PROMOCJI REGIONU” na obszarze Stowarzyszenia Kraina
Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania
• Czas trwania jednego spotkania: 6 godzin
• Uczestnicy jednego spotkania: do 20 osób – mieszkańców obszaru KST-LGD – za rekrutację i
miejsce szkolenia odpowiada zamawiający KST-LGD
• Zakres merytoryczny spotkania: QUESTING: przykłady nowoczesnych narzędzi w aktywnej
turystyce, informacja o historii i zasadach questingu w Polsce i za granicą, przykłady questów na
terenie LGD oraz w Polsce, narzędzia do questingu; GEOCACHING: prezentacja geocachingu na
świecie, w Polsce i na terenie KST-LGD, zasady korzystania z urządzeń z GPS do geocachingu,
rejestracja i programy do geocachingu, rodzaje skrytek, przydatne narzędzia i programy do
geocachingu, wpływ geocachingu na promocję obszaru, skuteczne metody promocji geocachingu
wśród mieszkańców i turystów
• Materiały dla uczestników: wydrukowane prezentacje dla każdego uczestnika (20 kompletów)
• Zapewnienie niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia spotkania (laptop, rzutnik, ekran)
• Przygotowanie poczęstunku dla uczestników spotkania
• Czas realizacji: do 30 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

