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Zaproszenie do składania ofert dotyczące: 

 

organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu podejmowania / rozwoju działalności 

nierolniczej (w tym tworzenia wiosek tematycznych jako sposobu na prowadzenie działalności 

nierolniczej) – szkolenie wraz z noclegiem (3 noclegi), parkingiem dla autokaru i wyżywieniem     

(3 śniadania, 3 obiadokolacje) – w ramach operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja na lata 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 
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: 

 

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podejmowania / rozwoju działalności 

nierolniczej (w tym tworzenia wiosek tematycznych jako sposobu na prowadzenie działalności 

nierolniczej) – szkolenie wraz z noclegiem i wyżywieniem. 

 

Szkolenie łączyć powinno zagadnienia teoretyczne z praktyką i obejmować powinno wizytę 

studyjną w miejscu / miejscach (min. 3 wioski tematyczne), w których możliwe będzie zapoznanie 

się w sposób praktyczny (udział w oferowanych warsztatach) z zagadnieniami z zakresu 

podejmowania / rozwoju działalności nierolniczej (w tym tworzenia wiosek tematycznych jako 

sposobu na prowadzenie działalności nierolniczej). Szkolenie obejmować powinno koszty 

wyżywienia (3 śniadania, 3 obiadokolacje), pobytu (3 noclegów, parkingu dla autokaru) osób 

biorących udział w szkoleniu (15 uczestników), a także koszty wynagrodzenia osoby prowadzącej 

szkolenie (w tym zapewnienie stosownych materiałów szkoleniowych). 

 

Termin szkolenia: I połowa października. 

 

Miejsce szkolenia / wizyty studyjnej: wioski tematyczne województwa dolnośląskiego. 



Poprzez szkolenie z zakresu podejmowania / rozwoju działalności nierolniczej (w tym tworzenia 

wiosek tematycznych jako sposobu na prowadzenie działalności nierolniczej) zamierza się 

dostarczyć osobom zainteresowanym działalnością na obszarze objętym LSR niezbędną wiedzę jak 

w sposób efektywny można podejmować i realizować działania na rzecz podejmowania / rozwoju 

działalności nierolniczej (w tym tworzenia wiosek tematycznych jako sposobu na prowadzenie 

działalności nierolniczej). 

 

3. Opis warunków udziału: 

Wymagania dotyczące szkolenia 

Szkolenie łączyć powinno zagadnienia teoretyczne z praktyką i obejmować powinno wizytę 

studyjną w miejscu / miejscach (min. 3 wioski tematyczne), w których możliwe będzie zapoznanie 

się w sposób praktyczny (udział w oferowanych warsztatach) z zagadnieniami z zakresu 

podejmowania / rozwoju działalności nierolniczej (w tym tworzenia wiosek tematycznych jako 

sposobu na prowadzenie działalności nierolniczej). 

 

Wymagania dotyczące osoby prowadzącej szkolenia: 

Szkolenie prowadzone powinno być przez osobę dysponującą wiedzą z zakresu przedmiotu 

szkolenia 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 szkolenia. 

 

4.   Kryteria  oceny ofert i ich znaczenie: cena. 

 

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta dotycząca organizacji                

i przeprowadzenia szkolenia z zakresu podejmowania / rozwoju działalności nierolniczej      

(w tym tworzenia wiosek tematycznych jako sposobu na prowadzenie działalności 

nierolniczej)” – w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, przy ul. 

Rynek 17, 87-400 Golub-Dobrzyń, w terminie do dnia: 

 

18.07. 2014 r. do godz. 16:00 

 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” czynne: 

w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 10:00–18:00 oraz w środę i piątek w godz. 8:00–16:00 

 

 

 

 

 

                                                                                             Z poważaniem 

 

                                                                                       /-/ Magdalena Gadomska 

                                                                                             Prezes Zarządu 
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                                                                                                                                     Załącznik nr 1 

 

OFERTA 

 

Ja/My niżej podpisani 

............................................................................................................................................................... 

adres zamieszkania/siedziba ................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

składam/składamy niniejszą ofertę na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu 

podejmowania / rozwoju działalności nierolniczej (w tym tworzenia wiosek tematycznych jako 

sposobu na prowadzenie działalności nierolniczej) – szkolenie wraz z noclegiem i wyżywieniem - 

Szkolenie łączyć powinno zagadnienia teoretyczne z praktyką i obejmować powinno wizytę 

studyjną w miejscu / miejscach (min. 3 wioski tematyczne), w których możliwe będzie zapoznanie 

się w sposób praktyczny (udział w oferowanych warsztatach) z zagadnieniami z zakresu 

podejmowania / rozwoju działalności nierolniczej (w tym tworzenia wiosek tematycznych jako 

sposobu na prowadzenie działalności nierolniczej) – w ramach operacji „Funkcjonowanie lokalnej 

grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja na lata 2011-2015” współfinansowanego    

ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 

 

 

Koszt organizacji i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podejmowania / rozwoju działalności 

nierolniczej (w tym tworzenia wiosek tematycznych jako sposobu na prowadzenie działalności 

nierolniczej) – szkolenie wraz z noclegiem (3 noclegi), parkingiem dla autokaru i wyżywieniem    

(3 śniadania, 3 obiadokolacje) – wynosi łącznie (dla 15 uczestników): 

 

Łączna cena ( brutto)………………………………………………………………………………… 

 

 

(słownie …........................................................................................................................... zł. brutto) 

 

 

 

 

 

...............................................                                                    ......................................................... 
     miejscowość  i data                                                                                                    Podpis  osoby upoważnionej 
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Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy w celu  organizacji i przeprowadzenia szkolenia 

z zakresu podejmowania / rozwoju działalności nierolniczej (w tym tworzenia wiosek 

tematycznych jako sposobu na prowadzenie działalności nierolniczej) 

 

 

 Niniejszym oświadczam/my, iż posiadam/my niezbędną wiedzę i uprawnienia na  

organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podejmowania / rozwoju działalności 

nierolniczej (w tym tworzenia wiosek tematycznych jako sposobu na prowadzenie działalności 

nierolniczej) – szkolenie wraz z noclegiem i wyżywieniem. 

Szkolenie łączyć powinno zagadnienia teoretyczne z praktyką i obejmować powinno wizytę 

studyjną w miejscu / miejscach (min. 3 wioski tematyczne), w których możliwe będzie zapoznanie 

się w sposób praktyczny (udział w oferowanych warsztatach) z zagadnieniami z zakresu 

podejmowania / rozwoju działalności nierolniczej (w tym tworzenia wiosek tematycznych jako 

sposobu na prowadzenie działalności nierolniczej) – w ramach operacji „Funkcjonowanie lokalnej 

grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja na lata 2011-2015” współfinansowanego    

ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…...............................................                                         …............................................................ 

 
               miejscowość, data                                                                                                               podpis 

 

 

 


