Projekt współpracy międzynarodowej TEAM jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Biała Podlaska, 21.01.2013r.
ZAPYTANIE OFERTOWE 2/W/2013
W związku z realizacją projektu współpracy międzynarodowej pt.: „TEAM” Turystyka – Ekologia –
Aktywność - Zarządzanie w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania składa zapytanie ofertowe.

1. Zamawiający:
Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
2. Przedmiot zamówienia:
Usługa polegająca na kompleksowej obsłudze grupy 23 osób w wieku 18-25 lat w dniach 13-16 sierpnia
2013r., polegającej na:
a) W dniu 13 sierpnia:
- kolacja dla 25 osób (23 os. z grupy oraz 2 osoby ze strony Zamawiającego);
- nocleg dla 23 osób (pokoje wieloosobowe, dostęp do sanitariatów, aneksu kuchennego, miejsce na
ognisko);
b) W dniu 14 sierpnia:
- śniadanie dla 25 osób (23 os. z grupy oraz 2 osoby ze strony Zamawiającego) – przykładowy
jadłospis: musli, jogurt naturalny, dżem, wędlina- 3 rodzaje, ser żółty, miód, masło, 2 rodzaje soków, woda,
kawa, herbata, chleb, bułki;
- całodniowy spływ kajakowy dla 25 osób (23 os. z grupy i 2 osoby ze strony Zamawiającego), po
Szlaku Kajakowym Bug – Krzna na odcinku Sławatycze- Jabłeczna – Kodeń z wynajmem kajaków,
wyżywieniem (obiad jednodaniowy i napoje), ubezpieczeniem, instruktorem kajakarstwa i przewodnikiem;
- kolacja w formie grilla/ogniska dla 25 osób (23 os. z grupy oraz 2 osoby ze strony Zamawiającego);
- nocleg dla 23 osób (pokoje wieloosobowe, dostęp do sanitariatów, aneksu kuchennego, miejsce na
ognisko);
c) W dniu 15 sierpnia:
- śniadanie dla 25 osób (23 os. z grupy oraz 2 osoby ze strony Zamawiającego) – przykładowy
jadłospis: musli, jogurt naturalny, dżem, wędlina- 3 rodzaje, ser żółty, miód, masło, 2 rodzaje soków, woda,
kawa, herbata, chleb, bułki;
- nocleg dla 23 osób (pokoje wieloosobowe, dostęp do sanitariatów, aneksu kuchennego, miejsce na
ognisko);
d) W dniu 16 sierpnia:
- śniadanie dla 25 osób (23 os. z grupy oraz 2 osoby ze strony Zamawiającego) – przykładowy
jadłospis: musli, jogurt naturalny, dżem, wędlina- 3 rodzaje, ser żółty, miód, masło, 2 rodzaje soków, woda,
kawa, herbata, chleb, bułki;
Oferent zapewnia ponadto w ramach usługi tłumacza języka angielskiego lub osobę znającą
komunikatywnie język angielski, która będzie towarzyszyła grupie i udzielała wyjaśnień.
3.

Termin realizacji zamówienia 13.08.2013r. do 16.08.2013r.

4.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę
upoważnioną. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na obsługę grupy w dniach 1316 sierpnia 2013 - TEAM”.

Projekt współpracy międzynarodowej TEAM jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość realizacji części zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość zlecania części zadań podwykonawcom.

Do Oferty należy dołączyć informacje dotyczące miejsca noclegu.
Oferta powinna zawierać obliczenia w następującym formacie:
a) Stawka za usługę = ………..zł brutto

5.

Kryteria wyboru oferty:
-wybór najkorzystniejszej oferty, spośród spełniających warunek udziału w postępowaniu,
nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena – 100%

6.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie zamawiającego lub pocztą (decyduje data wpływu do biura BLGD)
na adres:
Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania
Ul. Jana Pawła II 22
21-500 Biała Podlaska
Ofertę złożyć należy do dnia 29.01.2013r. do godz. 15.30

