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z                                                                                                             Biała Podlaska, dnia 20.08.2019r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Obsługa wyjazdu studyjnego do Puszczy Białowieskiej 
Zadanie będzie realizowane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących 

 i aktywizacji”. 
 

1. Zamawiający: 
Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania   

ul. Bialska 30  

21-542 Leśna Podlaska 

 
2. Przedmiot zamówienia: 

Usługa polega na kompleksowej obsłudze wyjazdu studyjnego delegacji BLGD do Puszczy Białowieskiej  

w dniach: 15 – 17 września 2019r. (z ubezpieczeniem podróżnych). Realizacja usługi będzie polegała 

na: 

a) 15 września: 
 przejazd 30 osób na trasie: Biała Podlaska – Puszcza Białowieska; 
 kolacja dla 30 osób w formie stołu szwedzkiego; 
 nocleg dla 30 osób (pokoje 2 – osobowe z pojedynczymi łóżkami w hotelu lub pensjonacie – 

ośrodki agroturystyczne nie będą rozpatrywane); 
 

b) 16 września: 
 śniadanie dla 30 osób w formie stołu szwedzkiego; 
 prezentacja oraz zwiedzanie terenów szlaków turystycznych i najciekawszych miejsc Puszczy 

Białowieskiej przy udziale przewodnika z licencją (zawiera przejazd grupy w wybrane 
najciekawsze punkty na w/w szlaku), wyżywienie (obiad 2 – daniowy z deserem dla 30 osób); 

 wynajem sali konferencyjnej w godzinach 15:00 – 18:00 (3 godziny konferencji + 
przygotowanie) wraz z wyposażeniem (nagłośnienie, projektor, ekran, miejsce na min 30 
osób, obsługa), catering (przerwa kawowa) dla 30 osób; 

 spotkanie z LGD Puszcza Białowieska oraz przedstawicielami gminy; 
 kolacja dla 30 osób w formie stołu szwedzkiego; 
 nocleg dla 30 osób (pokoje 2 – osobowe z pojedynczymi łóżkami w hotelu lub pensjonacie – 

ośrodki agroturystyczne nie będą rozpatrywane); 
 

c) 17 września: 
 śniadanie dla 30 osób w formie stołu szwedzkiego; 
 przejazd 30 osób na trasie: Puszcza Białowieska – Biała Podlaska. 

 

Oferent zapewnia ponadto w ramach usługi, bilety wstępu (jeśli są wymagane) wszystkim uczestnikom 

wyjazdu studyjnego jak również przewodnika znającego szlaki turystyczne oraz najciekawsze miejsca  

i tereny Puszczy Białowieskiej, który będzie towarzyszył grupie. 

http://www.blgd.eu/
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3. Termin realizacji zamówienia:  15.09.2019r. – 17.09.2019r. 
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 

wyjazdu studyjnego do Puszczy Białowieskiej”. 

 

Do oferty należy dołączyć informacje dotyczące miejsca noclegu. 

Oferent może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny w każdym momencie. 

 

Oferta powinna zawierać obliczenia w następującym formacie: 

 

a) Stawka za usługę = ………..zł brutto 
 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Ofertę złożyć można osobiście w biurze zamawiającego lub pocztą (decyduje data wpływu do biura 

BLGD) na adres: 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania 

ul. Sapieżyńska 2/15 

21-500 Biała Podlaska 

 

Oferty przesyłane drogą elektroniczną (e – mail) nie będą rozpatrywane. 

Ofertę złożyć należy do dnia 30.08.2019r. do godz. 15.30 

 

http://www.blgd.eu/

