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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Zadanie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 
 

Troszyn, 22-03-2017 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR 1/2017 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 

ul. Polna 15, 07-405 Troszyn 

Tel. (29) 767-18-25 
 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Nazwa zamówienia: 
Wizyta studyjna – dobre praktyki z zakresu przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich  

Przedmiot zamówienia: 

Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty 

studyjnej, w tym również zapewnienie transportu do wszystkich miejsc 

będących elementem wizyty studyjnej oraz powrotu, noclegów, 

wyżywienia, ubezpieczenia, odpowiedniego personelu szkoleniowego 

zgodnie z poniższymi warunkami: 

1) Zorganizowanie wizyty studyjnej: 

 termin: 31 maj- 02 czerwiec 2017 r. 

 liczba uczestników: 16 osób 

 zakres/cel: popularyzacja dobrych praktyk w zakresie innowacji, 

przedsiębiorczości oraz zróżnicowania źródeł dochodu na 

obszarach wiejskich, na przykładzie podmiotów działających 

m.in. w województwie pomorskim i warmińsko mazurskim 

wśród 16 osób zaangażowanych we wdrażanie LSR. Dodatkowo 

wykonawca zapewni: 

 kadrę o odpowiednich kwalifikacjach, która zadba 

o przedstawienie   praktycznej i teoretycznej treści wizyty 

studyjnej w oparciu o w/w zakres oraz załączy do oferty 

CV/życiorysy wszystkich prelegentów; 

 osobiste uczestnictwo wykwalifikowanej osoby 

reprezentującej Wykonawcę w celu koordynacji wizyty 

studyjnej; 

 prezentacje multimedialne; 

 materiały szkoleniowe; 

 sale szkoleniowe wyposażone w odpowiedni sprzęt typu 

projektor, flip chart, ekran; 

 2 serwisy kawowe każdego dnia trwania wizyty studyjnej 

(kawa – sypana, rozpuszczalna; herbata – czarna, owocowa, 

cukier, mleko, ciastka/ciasto, owoce, woda); 

 listy obecności na każdy dzień szkoleniowy; 

 zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (2 egzemplarze – jeden 

dla uczestników wizyty studyjnej, drugi do dokumentacji 
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szkoleniowej LGD) wraz z rejestrem wydanych zaświadczeń; 

 dokumentację zdjęciową; 

 uwzględnienie w ofercie cenowej biletów wstępu w miejsca 

prezentujące dobre praktyki by nie obciążać nimi uczestników 

wizyty studyjnej; 

 zapewnienie kontaktu osobistego z właścicielami/ 

przedstawicielami podmiotów prezentowanych jako dobre 

praktyki w w/w zakresie. 

Oznakowanie materiałów, w tym zaświadczeń, listy obecności, sal 

zgodnie z Księga Wizualizacji Znaku PROW – szczegóły do 

uzgodnienia z Zamawiającym po wyłonieniu Wykonawcy. 

Wykonawca przedstawi szczegółowy program wizyty studyjnej 

Zamawiającemu, który będzie podlegał ocenie przez powołaną komisję 

oceniającą pod względem atrakcyjności edukacyjno-poznawczej 

i zbliżonych oczekiwań. Program wizyty studyjnej musi zawierać 

elementy teoretyczne jak i praktyczne – dobre praktyki oraz  szczegółowe 

dane dotyczące miejsc wizyty studyjnej z nazwami ośrodków, w których 

zostanie zorganizowana wizyta studyjna. Preferowane jest, aby w każdym 

miejscu, ujętym w programie wyjazdu, odbyło się oficjalne spotkanie 

z reprezentantem podmiotu przedstawianego jako dobre praktyki.  

Poniżej elementy w wizycie studyjnej, które powinny znajdować 

się w programie – oczekiwania Zamawiającego. 

 1 dzień  

 Wioska tematyczna – zasady tworzenia wioski tematycznej jako 

dobry przykład pozarolniczego źródła dochodu na obszarach 

wiejskich. Proponowane miejsce do zapoznania się z dobrymi 

praktykami – wioska garncarska.  

 Ekonomia społeczna - wprowadzenie do tematyki ekonomii 

społecznej, zasady zakładania i funkcjonowania podmiotów 

ekonomii społecznej, rodzaje podmiotów ekonomii społecznej,  

korzyści zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych 

w kontekście rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, 

prezentacja dobrych praktyk w województwie pomorskim. 

Proponowane nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Wspierania 

Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim.  

 2 dzień  

 Gospodarstwo agroturystyczne dobrą praktyką  zróżnicowanych 

źródeł dochodu na obszarach wiejskich na przykładzie 

działalności gospodarstwa agroturystycznego np. „U chłopa” – 

uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez gospodarstwo 

jako warsztatowa metoda poznawcza.  

 Zagroda edukacyjna dobrą praktyką zróżnicowanych źródeł 

dochodu na obszarach wiejskich na przykładzie działalności 

zagrody edukacyjnej np. Lawendowa Osada - uczestnictwo 

w zajęciach organizowanych przez zagrodę jako warsztatowa 

metoda poznawcza.  

 3 dzień  

 Lokalne produkty motorem napędowym do rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości – dobre praktyki sieciowania na przykładzie 

przedsiębiorstw zrzeszonych w nieformalnym partnerstwie 

lokalna żywność – przykłady min. 2 podmiotów np. takich jak: 

Kania Lodge, Guzówka – Dom Gościnny, Pasieka „Miodne 

Życie”, Plantacja Aronii Czarno owocnej itp. 
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2) Zorganizowanie przejazdu autokarem dla 16 osób w ciągu trzech 

dni trwania wizyty studyjnej. Zapewnienie transportu autokarem 

z miejsca wyjazdu tj. z miejscowości Rzewnie przez Goworowo, 

Czerwin, Troszyn i Rzekuń do miejsca docelowego oraz wybranych 

miejscowości celem prezentacji dobrych praktyk. 

Dodatkowe wymogi co do środka transportu. 

Autokar odpowiedni do wielkości grupy z odpowiednim 

miejscem na bagaże, spełniający wymogi bezpieczeństwa 

drogowego o wysokim standardzie, wyposażony w klimatyzację, 

DVD, fotele lotnicze z dużą przestrzenią pomiędzy fotelami 

(minimalna głębokość poduszki siedzenia 40 cm, minimalna 

odległość między wewnętrzną powierzchnią oparcia siedzenia 

a zewnętrzną powierzchnią siedzenia poprzedzającego 65 cm) 

oraz wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Zapewnienie 

doświadczonego kierowcy z bardzo dobrą znajomością topografii 

Polski oraz trasy wyjazdu studyjnego.  

Wszelkie opłaty drogowe, parkingowe oraz koszty komunikacji 

publicznej związane z wyjazdem studyjnym ponosi Wykonawca. 

W przypadku awarii technicznej pojazdu w trakcie realizacji 

zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy 

środek transportu o takich samych lub lepszych parametrach 

technicznych umożliwiający realizację programu. 

 

3) Wykonawca ubezpieczy każdego uczestnika w trakcie całego 

wyjazdu studyjnego od następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NW) na kwotę nie mniejszą niż równowartość 10 000,00 PLN. 

 

4) Zorganizowanie wyżywienia dla 16 osób w całym okresie 

wyjazdu. Zapewnienie: 2 śniadań w formie szwedzkiego stołu 

z min. dwoma daniami na ciepło, 3 dwudaniowych obiadów 

z deserem, 2 kolacji w formie szwedzkiego stołu z dwoma daniami 

na ciepło, w tym jednej uroczystej kolacji. 

 

5) Zorganizowanie noclegu dla 16 osób w całym okresie wyjazdu 

studyjnego (2 noclegi). Zakwaterowanie w hotelu lub pensjonacie 

(obiekcie hotelarskim) o standardzie minimum trzygwiazdkowym 

w miejscowości Chmielno lub okolicach (max. 25 km. od 

Chmielna). Pokoje dwuosobowe, każdy z łazienką, ręcznikami, TV, 

dostępem do Internetu. W ramach noclegu możliwość skorzystania 

z dodatkowych atrakcji oferowanych przez hotel tj. sauna, basen, 

bilard, masaż lub inne. Niedopuszczalne jest zakwaterowanie 

uczestników w tzw. formie „rozrzucenia po mieście”. 

 

III. Wykonawca zobowiązany jest do: 

─ przekazania zdjęć oraz praw autorskich do wykonanych zdjęć, 

─ sprawnej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia, 

─ uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego programu wyjazdu studyjnego, 

─ zapewnienia wykwalifikowanej kadry do przeprowadzenia przedmiotu zamówienia.  
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IV. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

─ posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

─ posiadają wiedze i doświadczenie w zakresie organizacji wyjazdów studyjnych, 

─ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz kadrą zdolną do wykonania 

przedmiotu zamówienia, 

─ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

 

V. Termin wykonania zamówienia: 

31 maj, 01 czerwca, 02 czerwca 2017 r. 

 

VI. Kryteria wyboru oferty: 

1. Kryterium cena: 

Cena – 80 % 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów 

wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 80 pkt ( 80 punktów = 

80 %). Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

(Cn/Cb) x 80 = ilość punktów 

gdzie:  

Cn – cena oferowana brutto oferty najtańszej 

Cb – cena oferowana brutto oferty badanej 

 

2. Kryterium atrakcyjność i zbieżność programu Oferenta z oczekiwaniami 

Zamawiającego. 

Program wizyty studyjnej – 20 % 

Zamawiający dokona oceny na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonej na 

podstawie średniej arytmetycznej otrzymanych punktów wystawionych przez komisję 

oceniającą. Możliwość przyznawania punktów przez każdą osobę z komisji oceniającej od 1 

do 20. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

(Ppbo/Pnp) x 20 = ilość punktów 

gdzie: 

Ppbo – przyznane punk badanej oferty 

Pnp – przyznane najwyższe punkty 

 

3. Kryterium formalne: 

1) Doświadczenie - Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą 

oświadczenia o posiadanym doświadczeniu w zakresie realizacji wizyt studyjnych 

zdobytym w okresie co najmniej 5 lat (załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia 

oferty nr 1/2017). 
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2) Rekomendacje – dwie rekomendacje w związku z wykonaniem usług                             

o podobnym charakterze potwierdzających, że usługi wykonane były w sposób 

rzetelny. 

3) Program szkolenia – Wykonawca przedstawi szczegółowy program szkolenia, który 

będzie podlegał ocenie przez Zamawiającego. 

4) Wypełniony formularz oferty – Wykonawca musi wypełnić formularz oferty 

kompleksowo (załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty nr 1/2017). 

W przypadku niespełnienia kryterium formalnego przedstawiona oferta zostanie odrzucona ze 

względów formalnych. 

 

VII. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

1. Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 30-03-2017 r. do godz. 

16:00 w formie: 

a) pisemnej na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek 

Mazowsza”, ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; 

b) elektronicznie na adres e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a o zachowaniu terminu decyduje 

data wpływu oferty do biura LGD. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani telefonicznie,                       

e-mailowo, bądź listownie. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania w przypadku, 

gdy ocena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie 

projektu na realizację powyższego działania.  

8. Cena usługi powinna obejmować wszystkie koszty związane z przygotowaniem                        

i realizacją wyjazdu, tak, by udział w wyjeździe nie powodował żadnych kosztów dla 

uczestników. Cena podana w ofercie może być tylko jedna. Nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

9. Płatność zamówienia zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez 

Oferenta po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od dostarczenia faktury.  

 

Uwaga: Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje LGD „Zaścianek 

Mazowsza” do złożenia zamówienia. LGD może złożyć zamówienie bądź odstąpić od 

złożenia zamówienia. 

Osoba uprawniona do kontaktowania się z Oferentami i udzielaniem wyjaśnień dotyczących 

postępowania: Magdalena Czarniak – doradca ds. projektów – asystent dyrektora  tel. (29) 

767-18-25, e-mai: lgdzascianekmazowsza@wp.pl 

Troszyn, dnia 22-03-2017 ZATWIERDZAM: 

 

mailto:lgdzascianekmazowsza@wp.pl
mailto:lgdzascianekmazowsza@wp.pl
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Załączniki: 

1) Oświadczenie o doświadczeniu. 

2) Formularz oferty. 

 

 


