
 

               
              Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

                 Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 
                                                                                                              Golub-Dobrzyń, 11.04.2013 r. 

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: 

zapewnienia noclegu, wyżywienia i parkingu dla uczestników wyjazdu na XXII Targi Turystyczne 

MARKET TOUR „Piknik nad Odrą” do Szczecina. 

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 zapewnienie noclegu, wyżywienia i parkingu dla uczestników wyjazdu na 

XXII Targi Turystyczne MARKET TOUR „Piknik nad Odrą” do Szczecina. 

* Planowane uczestnictwo w Targach: 11-12 maja br. 

*Liczba uczestników wydarzenia: 12 osób 

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

w Szczecinie, podczas którego promował będzie obszar LGD „Doliny Drwęcy”, na którym prowadzi 

działalność (teren gmin: Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Radomin, Zbójno). 

W szczególnych wypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca i charakteru 

imprezy promocyjnej. 

3. Opis warunków udziału: 

* Zapewnienie 1  noclegu dla 12 osób  – uczestników wydarzenia promocyjnego wraz ze śniadaniem  z 11 

na 12 maja br. – preferowane pokoje 2-osobowe. 

* Zapewnienie wyżywienia dla 12 osób - uczestników wydarzenia promocyjnego (w tym: w dniu                 

11 maja br.:obiado-kolacja; w dniu 12 maja br. śniadanie i  obiad). 

* Zapewnienie parkingu: miejsca postojowego dla autokaru 43 osobowego do przewozu uczestników 

wyjazdu. 

4.   Kryteria  oceny ofert i ich znaczenie: cena. 

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „zapewnienia noclegu, wyżywienia i parkingu dla 

uczestników wyjazdu na XXII Targi Turystyczne 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: 25.04.2012 r. do godz. 17:00 

 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” czynne: 

Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. Od 16:00 do 19:00 

Tel./fax. 56 682 03 53 
 

                  Z poważaniem 

                                                                                                                         /-/ Magdalena Gadomska 

                                                                                                                                     Wiceprezes  



              
              Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

                  Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

 

                                                                                                                                     Załącznik nr 1 

 

OFERTA 

 

Ja/My niżej podpisani 

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

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

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

składam/składamy niniejszą ofertę na  zapewnienia noclegu, wyżywienia i parkingu dla uczestników 

wyjazdu na XXII Targi Turystyczne MARKET TOUR „Piknik nad Odrą” do Szczecina. 

 
* Zapewnienie 1  noclegu dla 12 osób – uczestników wydarzenia promocyjnego wraz ze śniadaniem  z 11 na 

12 maja br. – preferowane pokoje 2-osobowe: 

 

Łączna cena oferty (brutto) ……………………………………………………. 

 

* Zapewnienie wyżywienia dla 12 osób - uczestników wydarzenia promocyjnego, w następującym zakresie: 

w dniu  11 maja br.: obiado-kolacja; w dniu 12 maja br.  obiadu): 

 

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

 

* Zapewnienie parkingu: miejsca postojowego dla autokaru 43 osobowego do przewozu uczestników 

wyjazdu: 

 

Łączna cena oferty (brutto) …………………………………………………. 

 

 

 

RAZEM: 

Łączna cena oferty (brutto)  ….......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 


