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         ZAPYTANIE OFERTOWE 

         z dnia 1.12.2017 r. 

 

             

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania 

(Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej do uwzględnieniem 

poniższych wymagań: 

 

1. Przedmiot zamówienia : przygotowanie i przeprowadzenie EVENTU 

GOCACHINGOWEGO: 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Eventu 
Geocachingowego w Miejscu Aktywnego Turysty nad Jeziorem Reczynek w Ośnie 
Lubuskim realizowanego w ramach  projektu współpracy pn. Promocja Regionów Poprzez 
Aktywną Turystykę 
 

Zakres oferty dot. przeprowadzenia Eventu Geocachingowego w Miejscu Aktywnego 

Turysty nad Jeziorem Reczynek w Ośnie Lubuskim: 

• czas trwania EVENTU : 1 dzień ok. 4 godz. 

• uczestnicy spotkania: około  30 osób 

• planowany termin realizacji: kwiecień / czerwiec 2018 r. 

• zapewnienie niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia EVENTU  (stoły, krzesła, ławki, 
namioty dla ok. 30 uczestników) 

• Przygotowanie poczęstunku dla uczestników EVENTU: : kiełbasy – 20 kg., pieczywo 
– 6 bochenków, smalec ze skwarkami – 2,5 kg., musztardy – 1 l., ketchupu – 1 l., 
ogórki kiszone – 6 kg., bigos – 30 porcji, herbata – 20 l., kawa – 20 l., oraz ciasto – 4 
blachy) 

• zapewnienie niezbędnych akcesoriów do pieczenia kiełbasek 

• zapewnienie naczyń jednorazowych, sztućców, serwetek papierowych adekwatnie do 
ilości uczestników, 

• przygotowanie imiennych identyfikatorów w ilości 30 szt. 
• ważność oferty: czerwiec 2018 

 

3. Oferta powinna zawierać wartość brutto (z PLN) przygotowanie, wykonanie przedmiotu 

zamówienia w miejscu Aktywnego Turysty nad Jeziorem Reczynek w Ośnie Lubuskim 

(zgodnie ze specyfikacją), termin ważności oferty, datę sporządzenia, podpis,. 
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4. Oferty należy składać do dnia 4.12.2017 r. na adres KST-LGD lub na adres poczty 

elektronicznej: rodzinnyraj@gmail.com . 

6. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Paweł Pulkowski, 
rodzinnyraj@gmail.com, tel. 604 954 792 
 
7. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: zamawiający dokona wyboru oferty 

najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: cena za wykonanie całości 

zamówienia:  100 % 

8. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę 

za wykonanie całości zamówienia. 

 

 


