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Stowarzyszenie  

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 

Gałczewo 7 

87-400 Golub-Dobrzyń 

Biuro Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” 

ul. Rynek 17 

87-400 Golub-Dobrzyń 

 

Zaproszenie do składania ofert dotyczące: 

Przygotowania ekspozycji stoiska promocyjnego, reprezentującego walory obszaru „Dolina Drwęcy”, w tym 

działania podejmowane przez mieszkańców/lokalne organizacje w zakresie rękodzieła, lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, kulinariów, działalności turystycznej i okołoturystycznej, w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 „LEADER”, działania 4.31 „Funkcjonowanie 

lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. 

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość 

zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000,00 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 wykonanie usługi  związanej z przygotowaniem ekspozycji stoiska 

promocyjnego, reprezentującego walory obszaru „Doliny Drwęcy”, w tym działania podejmowane przez 

mieszkańców/lokalne organizacje  w zakresie rękodzieła, lokalnego dziedzictwa kulturowego, kulinariów, 

działalności okołoturystycznej  i turystycznej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich       na lata 

2007-2013, osi 4 „LEADER”, działania 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja”. 

Zamawiający przewiduje swój udział na XXII Targi Turystyczne MARKET TOUR „Piknik nad Odrą”. 

Targi odbędą się  11-12 maja  2013 r. w Szczecinie. . 

Zamawiający przewiduje swój udział  w zewnętrznych targach promocyjnych. Wybranym wydarzeniem,      

w ramach którego  zamierza promować obszar, na którym prowadzi działalność (teren gmin: Ciechocin, 

Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Radomin, Zbójno) są  XXII Targi Turystyczne MARKET TOUR 

„Piknik nad Odrą”. 
W szczególnych wypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca i charakteru 

imprezy promocyjnej. 

 

3. Opis warunków udziału: 

Warunki stawiane oferentowi: 

Przygotowanie możliwie atrakcyjnej ekspozycji promującej walory całego obszaru „Doliny Drwęcy”.          

W ramach w/w wydarzenia oferent powinien zorganizować stoisko promocyjne, reprezentujące walory 



całego obszaru „Dolina Drwęcy”, w tym działania podejmowane przez mieszkańców/lokalne organizacje      

w zakresie rękodzieła, lokalnego dziedzictwa kulturowego, kulinariów, działalności turystycznej                         

i około turystycznej. 

 

 

Spotkanie informacyjne w powyższej sprawie odbędzie się: 

 26 kwietnia 2013 r. (piątek)  

o godz. 16:00 w Sali Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń (piwnica). 

 

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 przygotowania ekspozycji 

stoiska promocyjnego, reprezentującego walory całego obszaru „Doliny Drwęcy”, w ramach  XXII Targów 

Turystycznych MARKET TOUR „Piknik nad Odrą”– w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Dolina Drwęcy”, przy ul. Rynek 17, 87-400 Golub-Dobrzyń, w terminie do dnia: 30.04.2013 r. 

do godz. 17:00 

 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” czynne: 

Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 16:00 – 19:00. 

Tel./fax. 56 682 03 53 

 

                      Z poważaniem 

                   Marta Iwan 

                Członek Zarządu 

          

 


