
 

               
             Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

                 Rozwoju Obszarów wiejskich 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

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: 

organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu działalności turystycznej/okołoturystycznej - w 

ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja   

w latach 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 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 zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu działalności 

turystycznej/okołoturystycznej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013”. Szkolenie dotyczyć będzie tematyki związanej                                    

z podejmowaniem/rozwojem działalności turystycznej/okołoturystycznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem możliwości pozyskania na tego typu działalność dofinansowania w ramach LSR. 

 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: przeprowadzenie szkolenia (4 godz. w formie           

1 zjazdu szkoleniowego, w miesiącu maju br.); przygotowania i nieodpłatnego zapewnienia 

wszystkim uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych; przygotowanie ankiety ewaluacyjnej 

dotyczącej przeprowadzonego szkolenia; stosowania się do wskazań w zakresie informowania          

i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej  z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z przepisem rozporządzenia (rozporządzenie Komisji (WE) 

nr  1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania 

rozporządzenia  Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia  rozwoju obszarów wiejskich przez 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 

z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm) oraz z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, opublikowanej na stronie internetowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 

Dopuszcza się możliwość zmiany terminu szkoleń. Dokładny termin i miejsce szkolenia zostanie 



wskazane  przez Zamawiającego 

 

 

3. Opis warunków udziału: 

Zakres szkolenia winien objąć m. in.: 

a) podstawowe informacje na temat zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 

ze szczególnym uwzględnieniem działalności turystycznej i okołoturystycznej, 

b) warunki i zasady prowadzenia agroturystyki, 

c) podstawowe informacje na temat działań, które dotyczą LSR i wiązać mogą się z działalnością 

turystyczną i okołoturystyczną, ze szczególnym uwzględnieniem działania „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „małe projekty” 

d) podstawowe informacje na temat kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność 

operacji z Lokalną Strategią Rozwoju realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Dolina Drwęcy” oraz kryteriów wyboru operacji właściwe dla działań „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „małe projekty”, 

e) harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o 

możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 

realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” właściwy dla 

działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”, małe projekty” 

 

Wymagania dotyczące osoby prowadzącej szkolenia: 

- posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu przedmiotu szkolenia, 

- posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub równoważnego, 

- posiadanie stażu pracy min. 3 lata, w szczególności z zakresu związanego z pozyskiwaniem 

funduszy pomocowych lub administracji publicznej/samorządowej lub edukacji lub prawa lub 

zarządzania i marketingu lub turystyki/ rozwoju lokalnego lub socjologii. 

  

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania zamówienia                     

w postępowaniu składa następujące dokumenty: 

-           wypełniony formularz ofertowy, 

 informacje nt. kwalifikacji osoby/firmy wskazanej do przeprowadzenia szkolenia, 

uwzględniając wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu. 

 oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy w celu przeprowadzenia szkolenia. 

 

3.   Kryteria  oceny ofert i ich znaczenie: cena. 

 

4. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

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

zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu działalności turystycznej/około 

turystycznej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Dolina Drwęcy”  – w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, 

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

02.04.2012 r. do godz. 16:00 

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 

                                                                                                                            Wiceprezes Zarządu 
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                                                                                                                                     Załącznik nr 1 

 

OFERTA 

 

Ja/My niżej podpisani 

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

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

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

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

działalności turystycznej/okołoturystycznej - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja   w latach 2011-2015” współfinansowanego ze 

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

lata 2007-2013 

 

 

 

Łączna cena oferty (cena zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia włącznie z przygotowaniem 

materiału szkoleniowego dla uczestników szkolenia) ………………………………..  brutto 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 Niniejszym oświadczam/my, iż posiadam/my niezbędną wiedzę i uprawnienia w celu 

przeprowadzenia szkolenia z zakresu działalności turystycznej/okołoturystycznej - w ramach 

operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja   w 

latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


