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Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Warta, 09.05.2018   

                              

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług z zakresu promocji projektu: „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów 

grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach zadania pn.: "Z nurtem Warty bliżej 

natury". 

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość 

zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy). 

 

1. Beneficjent (zamawiający): 

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” 

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta 

NIP: 8272183958, REGON: 100226244 

tel. 43 829 48 79, email: lgd-przymierzejeiorsko@wp.pl 

Osoba do kontaktu: Sławomir Szewczyk / Sylwia Krzymińska 

 

2. Nazwa projektu współfinansowanego  

 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

w ramach zadania dotyczącego zadania pn. "Z nurtem Warty bliżej natury". 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

3.1. Szkolenia 

Przeprowadzenie 5 dniowych szkoleń dla grupy 20 osób, które uzyskają niezbędną wiedzę 
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i umiejętności,  aby  prowadzić zajęcia edukacyjno-przyrodnicze oraz spływy kajakowe przez rezerwat 

ornitologiczny „Jeziorsko”, obszar Natura 2000, a także nauczą się wypełnić wniosek do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi zezwalający na wejście - wpłynięcie do rezerwatu przyrody 

oraz postępować zgodnie z wymogami uzyskanych decyzji RDOŚ w tym sporządzić sprawozdanie 

z przeprowadzonych spływów kajakowych. Uczestnicy realizowanej operacji uzyskają wiedzę 

o obszarach chronionych, na których znajduje się zbiornik Jeziorsko oraz o jego środowisku 

przyrodniczym. 

 

Rodzaj planowanych szkoleń:  

 

a) Zajęcia warsztatowe – obszar Zbiornika Jeziorsko – ornitologiczne, WOPR – charakterystyka 

obszaru, obszary chronione na Zbiorniku Jeziorsku, sporządzanie wniosku do RDOŚ, pierwsza pomoc, 

organizacja i przeprowadzenie spływu z uwzględnieniem szlaków płynięcia, specyfika zagrożeń 

z uwzględnieniem charakteru szlaku.  

b) Zajęcia warsztatowe – wyjazdowe - w promieniu max. 200 km. od obszaru Zbiornika Jeziorsko, 

posiadającym analogiczne warunki środowiskowe jak panujące na terenie  objętym realizacją projektu.  

c) Zajęcia terenowe - obszar Zbiornika Jeziorsko - ornitologiczne, WOPR – rozpoznawanie pospolitych 

gatunków, poznanie ścieżek edukacyjnych, techniki poruszania się na kajakiem (manewrowanie, 

pływanie w szyku), zapoznanie się różnymi rodzajami sprzętu kajakowego. 

d) Zajęcia terenowe – wyjazdowe - w promieniu max. 200 km. od obszaru Zbiornika Jeziorsko, 

posiadającym analogiczne warunki środowiskowe jak panujące na terenie  objętym realizacją projektu 

(ukazanie dobrych praktyk zastosowanych na w/w terenie). 

 

3.2. Sale szkoleniowe 

 

a) Wynajem sali szkoleniowej wyposażonej w elementy niezbędne do przeprowadzenia szkoleń na 

terenie  Zbiornika Jeziorsko (stoły, krzesła, rzutnik etc.) - 3 razy,  

b) Wynajem sali szkoleniowej na wyjeździe terenowym w promieniu max. 200 km. od obszaru 

Zbiornika Jeziorsko, posiadającym analogiczne warunki środowiskowe jak panujące na terenie  objętym 

realizacją projektu - 1 raz. 

 

Na salach zostaną przeprowadzone wykłady, zajęcia teoretyczne oraz testy weryfikujące wiedzę 

uczestników na początku oraz na końcu realizacji projektu. 
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3.3.  Wyżywienie 

 

a) Zapewnienie wyżywienia podczas szkoleń na terenie Zbiornika Jeziorsko - 60 obiadów 

jednodaniowych na 3 dni szkoleń dla 20 uczestników - (drugie danie) wraz z przerwami kawowymi 

(min. 1 dziennie). 

b) Wyżywienie podczas wyjazdu szkoleniowego Miliczu: 20 śniadań (20 uczestników), 40 

dwudaniowych lunchów (2 dni x 20 uczestników), kolacja (20 uczestników) + przerwy kawowe (min. 

1 dziennie).  

 

3.4. Narzędzia i elementy niezbędne do przeprowadzenia zajęć warsztatowych i terenowych 

(w tym wyjazdowych) 

 

a) Lornetki – 20 szt. – nagroda dla uczestników szkolenia, którzy pozytywnie ukończą cały kurs oraz 

będą wykorzystywane podczas szkoleń terenowych -  narzędzie o zwiększonej odporności lub 

wodoodporne o powiększeniu min. 8x, średnica obiektywu: 42 mm. 

 

b) Folder – projekt, wydruk, dostawa - 20 szt., w którym zostaną zawarte informacje o Zbiorniku 

Jeziorsko, obszarach chronionych, zakazach, zasadach bezpieczeństwa, najciekawszych terenach 

i obiektach wokół zbiornika. Folder w formacie A5, pełno kolorowy, dwustronny, ze sztywną okładką, 

papier kreda błysk, min. 42 stronnicowy, zszywany. Wydruk 20 szt. przeznaczonych dla uczestników. 

W celu rzetelnego wykonania przez Wykonawcę przyjętych na siebie obowiązków Zamawiający 

zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje i dokumenty dotyczące 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca przeniesie wszystkie prawa autorskie na Zamawiającego z dniem 

przekazania folderów, dostarczy w wersji edytowalnej oraz w formacie PDF zaakceptowany przez 

Zamawiającego folder celem umożliwienia jego udostępniania na stronie Zamawiającego oraz 

ponownego powielania i rozpowszechniania. 

 

c) Materiały piśmiennicze – 20 kompletów – w skład 1 kompletu wchodzi: 1 długopis, notes – format 

A5, min. 40 stron. 

  

d) Wynajem kajaków – 10 szt. kajaków dwuosobowych niezbędnych do przeprowadzenia spływu 

kajakowego (wraz z kamizelkami ratunkowymi i wiosłami) oraz odbycia szkolenia na wodzie, 

w kosztach należy uwzględnić wynagrodzenie ratowników. 
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e) Wynajem autokaru niezbędnego w celu dowozu do miejsca szkolenia oraz przeprowadzenia szkoleń 

terenowych na obszarze Zbiornika Jeziorsko – około 200 km.    

 

f) Wynajem autokaru niezbędnego do organizacji dwudniowego wyjazdu szkoleniowego dla 

uczestników w promieniu max. 200 km. od obszaru Zbiornika Jeziorsko, posiadającym analogiczne 

warunki środowiskowe jak panujące na terenie  objętym realizacją projektu (ukazanie dobrych praktyk 

zastosowanych na w/w terenie). Przewidywana trasa przejazdu łącznie to ok. 400 km. 

 

g) Ubezpieczenie - ubezpieczenie uczestników obejmujące wszystkie dni szkolenia (warsztatowe, 

terenowe, wyjazdowe). 

 

i) Zapewnienie odpowiedniej kadry wykładowców posiadającej niezbędną wiedzę i doświadczenie 

w przeprowadzaniu tego typu szkoleń.  

 

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny. 

 

a) Cena = 100%  

b) Wybrana zostanie oferta z najkorzystniejszą ceną. 

 

5.  Termin realizacji zamówienia: do 30.04.2020r. 

 

6.  Miejsce, sposób i termin składania ofert. 

 

Oferty należy przesłać w formie emaila na adres: lgd-przymierzejeiorsko@wp.pl do dnia   17.05.2018r. 

do godz. 10:00.  w tytule należy podać temat: ,,Z nurtem Warty bliżej natury’’ 

 

lub 

 

osobiście w Biurze LGD lub pocztą na adres: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Przymierze 

Jeziorsko” , ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.  

Koszty związane z przygotowaniem, sporządzeniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent. Oferty, 

które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę. 
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7.  Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia 

 

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu: 18.05.2018 r. O wynikach postępowania jego 

uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie najpóźniej w dniu 21.05.2018 r. W terminie 7 dni od 

daty rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa z wyłonionym w wyniku postępowania 

wykonawcą zamówienia. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 
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