
            

         

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
Gałczewo 7
87-400 Golub-Dobrzyń
Biuro Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy”
Plac 1000-lecia 22a
87-400 Golub-Dobrzyń

Zaproszenie do składania ofert dotyczących
organizacji i przeprowadzenia wizyty studyjnej – wizyta studyjna jednodniowa z  wyżywieniem
(1 obiad,  2  przerwy  kawowe)  oraz  parkingiem  dla  autokaru  -  w ramach  wsparcia  na
funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 ze środków pochodzących z funduszu EFS.
 
 Postępowanie nie  podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych –
wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000,00 euro (art. 4 pkt 8 ustawy)

1. Zamawiający 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 
Siedziba: Gałczewo 7, 87-400 Golub-Dobrzyń 
REGON: 340142030, NIP: 5030024812 

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie wizyty studyjnej –  wizyta studyjna
jednodniowa dla  30  osób z   wyżywieniem (1  obiad,  2  przerwy kawowe)  oraz  parkingiem dla
autokaru.
Celem  wyjazdu  jest  poznanie  dobrych  praktyk  w  zakresie  przedsiębiorczości  na  terenie  woj.
kujawsko-pomorskie co  ma  pobudzić  lokalnych  liderów  do  zwiększenia  swojej  aktywności,
rozszerzenia oferty Stowarzyszeń działających na obszarze działania LGD. 

Termin wizyty studyjnej: 27 lub 28.12.2018r. (termin do ustalenia z zamawiającym).

Miejsce wizyty studyjnej:  woj. kujawsko-pomorskie.

3. Opis warunków udziału: 
Wymagania dotyczące wizyty studyjnej:
Wizyta studyjna łączyć powinna zagadnienia teoretyczne z praktyką i obejmować powinna wizytę
studyjną w miejscu / miejscach, w których możliwe będzie zapoznanie się z dobrymi praktykami co
ma  pobudzić  lokalnych  liderów  do  zwiększenia  swojej  aktywności,  rozszerzenia  oferty
Stowarzyszeń działających na obszarze działania LGD. 



            

Wymagania dotyczące prelegenta:
Wizyta studyjna prowadzona powinna być przez osobę dysponującą wiedzą z zakresu przedmiotu
wizyty studyjnej  z  preferowanym wykształceniem wyższym (magisterskim lub  równoważnym),
posiadającą staż pracy min. 3 lata.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania zamówienia
w postępowaniu składa następujące dokumenty:

 wypełniony formularz ofertowy,

 oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy w celu przeprowadzenia wizyty studyjnej.

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 cena 100%

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
Oferty  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem:  „Oferta  dotycząca organizacji
i przeprowadzenia wizyty studyjnej” – w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina
Drwęcy”,  przy Placu 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń, w terminie do dnia: 

21.12.2018r. do godz. 10:00

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” czynne:
- poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 10:00 – 18:00 
- środa, piątek w godz. 8:00 – 16:00

                                                                                             Z poważaniem

                                                                                     /-/  Magdalena Gadomska
                                                                                                Prezes Zarządu                                    



            

Załącznik nr 1

OFERTA

Ja/My  niżej  podpisani  składamy  ofertę  na  organizację  i  przeprowadzenie  wizyty  studyjnej  –
w ramach  wsparcia  na  funkcjonowanie  LGD  udzielanego  w  ramach  RPO  Województwa
Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z funduszu EFS.

Koszt  organizacji  i  przeprowadzenia  wizyty  studyjnej  –  wizyta  studyjna  jednodniowa
z wyżywieniem (1 obiad, 2 przerwy kawowe) oraz parkingiem dla autokaru – wynosi łącznie (dla
30 uczestników)

Cena netto: .............................................................................................................................................

VAT: .......................................................................................................................................................

Cena brutto: ...........................................................................................................................................

słownie ...................................................................................................................................................

...............................................                                                    .........................................................
     miejscowość  i data                                                                                                    Podpis osoby upoważnionej



            

                                                                                                                                     Załącznik nr 2

Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień i wiedzy w celu organizacji
i przeprowadzenia wizyty studyjnej

Niniejszym oświadczam/my, iż posiadam/my niezbędną wiedzę i uprawnienia do organizacji
i  przeprowadzenia  wizyty  studyjnej  –  w   ramach   wsparcia   na    funkcjonowanie    LGD
udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków
pochodzących z funduszu EFS.

…...............................................                                         …............................................................
               miejscowość, data                                                                                                      podpis


