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Biała Podlaska, 08.10.2019r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/W/2019 
  

 
 

 W związku z realizacją projektu współpracy międzynarodowej pt.: „WALK” Wspólnie – Aktywnie – 

Lokalnie – Kulinarnie w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania składa zapytanie ofertowe. 

 

1. Zamawiający: 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania   

ul. Bialska 30  

21-542 Leśna Podlaska 

 
2. Przedmiot zamówienia: 

Usługa polega na obsłudze wyjazdu studyjnego delegacji BLGD do Niemiec Neuhofstr. 3a (NaturparkHaus) 

04849 Bad Düben – Obszar działania LGD LEADER Deutschland Leader Regionalmanagement Dübener Heide 

w kwietniu 2020r. (z ubezpieczeniem podróżnych). Realizacja usługi będzie polegała na: 

 

a) Dzień 1: 

▪ przejazd 20 osób na trasie: Biała Podlaska – Niemcy Neuhofstr. 3a (NaturparkHaus) 04849 Bad Düben 

– Obszar działania LGD LEADER Deutschland Leader Regionalmanagement Dübener Heide 

▪ kolacja dla 20 osób w formie stołu szwedzkiego; 

▪ nocleg dla 20 osób (pokoje 2 – osobowe z pojedynczymi łóżkami w hotelu lub pensjonacie – ośrodki 

agroturystyczne nie będą rozpatrywane); 

 

b) Dzień 2: 

▪ śniadanie dla 20 osób w formie stołu szwedzkiego; 

▪ zapewnienie dla 20 osób transportu lokalnego w obrębie ok. 50 km od miejsca pobytu; 

▪ obiad dla 20 osób (danie 2 – daniowe + deser); 

▪ kolacja dla 20 osób w formie stołu szwedzkiego;  

▪ nocleg dla 20 osób (pokoje 2 – osobowe z pojedynczymi łóżkami w hotelu lub pensjonacie – ośrodki 

agroturystyczne nie będą rozpatrywane); 

 

c) Dzień 3: 

▪ śniadanie dla 20 osób w formie stołu szwedzkiego; 

▪ zapewnienie transportu lokalnego dla 20 osób w obrębie ok. 50 km od miejsca pobytu; 

▪ obiadokolacja w formie 2 – daniowej + deser; 

▪ przejazd 20 osób na trasie Niemcy Neuhofstr. 3a (NaturparkHaus) 04849 Bad Düben – Obszar działania 

LGD LEADER Deutschland Leader Regionalmanagement Dübener Heide – Biała Podlaska  

 

Oferent zapewnia ponadto w ramach usługi, tłumacza języka niemieckiego lub osobę znającą 

komunikatywnie język niemiecki, która będzie towarzyszyła grupie i udzielała wyjaśnień przez 3 dni wyjazdu. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: kwiecień 2020r. 

 

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 zapytanie ofertowe nr 

2/W/2019 – WALK”. 

 

Do oferty należy dołączyć informacje dotyczące adresu miejsca noclegu. 

 

Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny w każdym momencie. 
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Ostateczny termin realizacji usługi zostanie podany najpóźniej 1 miesiąc przed podpisaniem Umowy  

z Wykonawcą. 

 

 

 

 

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 brutto  – 70%, doświadczenie – 30%. 

 

6. 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. 

Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający posiadane doświadczenie. 

 

Ofertę złożyć należy do dnia 21.10.2019r. do godz. 15.30 

 


