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Barlinek, dnia 31 sierpnia 2018 r. 

 

       

ZAPYTANIE O CENĘ 
 
Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą w przy al. 1 Maja 6, 74-320 Barlinek zwraca się  
z prośbą o przedstawienie oferty na: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 
a) Nazwę i adres oferenta, 
b) Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, 
c) Wartość oferty brutto łącznie, 
d) Wartość oferty brutto za poszczególne wyjazdy, 
e) Termin ważności oferty, 
f) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania 
o cenę, 
g) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3 do 
zapytania o cenę 

 

Przedmiot i termin wykonania zamówienia: 
Kompleksowa organizacja i realizacja zadania pn.: „Gdzie w Polsce karmią najlepiej? Cykl wyjazdów 
studyjnych w poszukiwaniu smaków tradycyjnej kuchni polskiej” 

   
Przedmiotem zapytania o cenę jest kompleksowa organizacja 5 wyjazdów studyjnych w różne regiony 

Polski, celem zaczerpnięcia dziedzictwa kulinarnego, smaków i przeniesienia produktów kulinarnych z 

innych części kraju na nasze tereny. Zadaniem uczestników projektu będzie zebranie najciekawszych 

propozycji potraw i sporządzanie przewodnika kulinarnego po Polsce z uwzględnieniem produktów 

pochodzących, także z obszaru Lidera Pojezierza.  

Podczas każdego wyjazdu przedstawiona zostanie prezentacja produktów tradycyjnych pochodzących 

z województwa zachodniopomorskiego, co z pewnością przyczyni się do podniesienia atrakcyjności 

regionu wśród mieszkańców pozostałych części kraju. Wyjazdy to od 1 do 2 dniowych wycieczek pod 

okiem przewodnika. 

Termin realizacji zakłada się na I połowę 2019 r. Począwszy od miesiąca stycznia. Przewiduje się jeden 

wyjazd na miesiąc.  

Dokładna specyfikacja stanowi załącznik nr 1 do  niniejszego zapytania o cenę. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia procedury bez wyboru oferty. 
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2. Wskazane jest, by oferta zawierała również inne dodatkowe informacje, np. warunki 
gwarancji, warunki płatności możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas 
realizacji, kosztorys ofertowy itd. 

 
3. Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona 

pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez 
oferenta. 

 

4. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera bądź też 
dostarczona osobiście do Biura LGD pod adres: 
 

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” 
Al. 1 Maja 6 

74-320 Barlinek 

  
Istnieje możliwość przesłania oferty faksem na numer: 95/ 746 03 60 
lub pocztą elektroniczną pod adres: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl 

 
5. Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” zastrzega sobie prawo przesłania do wybranego 

miejsca szkolenia dokładnej liczby uczestników szkolenia najpóźniej na dwa dni przed 
szkoleniem. 

 
 

6. Termin składania oferty upływa w dniu  
 
 

7. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
 
8. Kryterium cena: oferta najniższa/oferta badana x 100 pkt. x 100%  = liczba punktów 

 
 
 
 
1)  

 
 
              

 

 

07. września 2018 r. o godz. 12.00 

Cena za usługę 

 

100% 

100 % 



 
 

Strona 3 z 10 
 

Załącznik nr 1 do zapytania  

o cenę z dnia 31.08.2018 r. 

 

lp. nazwa zadania liczba szt. specyfikacja Wartość brutto 

1. 

Zapewnienie koordynatora realizującego 

zadanie, posiadającego odpowiednią wiedzę  

i doświadczenie w przedmiotowym zakresie 

zapytania o cenę 

1 
 Co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji 
podobnych przedsięwzięć 
 

 

2. 
Kompleksowa organizacja wyjazdu do Chojnic i 

w okolice, województwo pomorskie 
1 

 Liczba osób: 50; 

 Liczba dni: 1 

 Zapewnienie transportu osób uczestniczących  
w wyjazdach, zarówno na miejsce docelowe jak i miejsca 
dodatkowe związane z poznawaniem dziedzictwa 
historyczno-kulinarnego danego obszaru; 

 Zapewnienie przewodnika;  

 Zapewnienie atrakcyjnego programu  
w przedmiotowym zakresie wyjazdu, w tym, np. 
warsztaty kulinarne 

 Ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdu; 

 Zapewnienie biletów wstępu, jeśli dotyczy; 

 Organizacja 1 spotkania o charakterze informacyjno-
edukacyjno-promocyjnym w zakresie kuchni regionalnej, 
produktów tradycyjnych, dziedzictwa kulinarnego, 
historycznego. Uwarunkowania prawne, w tym sprzedaż 
bezpośrednia produktów.  
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 Zapewnienie osób posiadających odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie w przedmiotowym zakresie spotkań. 

 Zapewnienie wyżywienia dla uczestników wyjazdów, w 
tym  obiadokolacja oraz przekąski (ciasto, herbata, kawa) 
zwłaszcza z wykorzystaniem produktów, potraw 
regionalnych 

3. 
Kompleksowa organizacja wyjazdu do Słupska i 

w okolice, województwo pomorskie 
1 

 Liczba osób: 50; 

 Liczba dni: 1 

 Zapewnienie transportu osób uczestniczących  
w wyjazdach, zarówno na miejsce docelowe jak i miejsca 
dodatkowe związane z poznawaniem dziedzictwa 
historyczno-kulinarnego danego obszaru; 

 Zapewnienie przewodnika;  

 Zapewnienie atrakcyjnego programu  
w przedmiotowym zakresie wyjazdu, w tym, np. 
warsztaty kulinarne 

 Ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdu; 

 Zapewnienie biletów wstępu, jeśli dotyczy; 

 Organizacja 1 spotkania o charakterze informacyjno-
edukacyjno-promocyjnym w zakresie kuchni regionalnej, 
produktów tradycyjnych, dziedzictwa kulinarnego, 
historycznego. Uwarunkowania prawne, w tym sprzedaż 
bezpośrednia produktów.  

 Zapewnienie osób posiadających odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie w przedmiotowym zakresie spotkań. 

 Zapewnienie wyżywienia dla uczestników wyjazdów, w 
tym obiadokolacja oraz przekąski (ciasto, herbata, kawa) 
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zwłaszcza z wykorzystaniem produktów, potraw 
regionalnych 

4. 
Kompleksowa organizacja wyjazdu do Torunia i 

w okolice, województwo kujawsko-pomorskie 
1 

 Liczba osób: 50; 

 Liczba dni: 1 

 Zapewnienie transportu osób uczestniczących  
w wyjazdach, zarówno na miejsce docelowe jak i miejsca 
dodatkowe związane z poznawaniem dziedzictwa 
historyczno-kulinarnego danego obszaru; 

 Zapewnienie przewodnika;  

 Zapewnienie atrakcyjnego programu  
w przedmiotowym zakresie wyjazdu, w tym, np. 
warsztaty kulinarne 

 Ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdu; 

 Zapewnienie biletów wstępu, jeśli dotyczy; 

 Organizacja 1 spotkania o charakterze informacyjno-
edukacyjno-promocyjnym w zakresie kuchni regionalnej, 
produktów tradycyjnych, dziedzictwa kulinarnego, 
historycznego. Uwarunkowania prawne, w tym sprzedaż 
bezpośrednia produktów.  

 Zapewnienie osób posiadających odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie w przedmiotowym zakresie spotkań. 

 Zapewnienie wyżywienia dla uczestników wyjazdów, w 
tym obiadokolacja oraz przekąski (ciasto, herbata, kawa) 
zwłaszcza z wykorzystaniem produktów, potraw 
regionalnych 

 

5. Kompleksowa organizacja wyjazdu do Zielonej 1 
 Liczba osób: 50; 

 Liczba dni: 1 
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Góry i w okolice, województwo lubuskie  Zapewnienie transportu osób uczestniczących  
w wyjazdach, zarówno na miejsce docelowe jak i miejsca 
dodatkowe związane z poznawaniem dziedzictwa 
historyczno-kulinarnego danego obszaru; 

 Zapewnienie przewodnika;  

 Zapewnienie atrakcyjnego programu  
w przedmiotowym zakresie wyjazdu, w tym, np. 
warsztaty kulinarne 

 Ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdu; 

 Zapewnienie biletów wstępu, jeśli dotyczy; 

 Organizacja 1 spotkania o charakterze informacyjno-
edukacyjno-promocyjnym w zakresie kuchni regionalnej, 
produktów tradycyjnych, dziedzictwa kulinarnego, 
historycznego. Uwarunkowania prawne, w tym sprzedaż 
bezpośrednia produktów.  

 Zapewnienie osób posiadających odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie w przedmiotowym zakresie spotkań. 

 Zapewnienie wyżywienia dla uczestników wyjazdów, w 
tym obiadokolacja oraz przekąski (ciasto, herbata, kawa) 
zwłaszcza z wykorzystaniem produktów, potraw 
regionalnych 

6. 

Kompleksowa organizacja wyjazdu do 

Małachowo-Szemborowice i w okolice, 

województwo wielkopolskie 

1 

 Liczba osób: 50; 

 Liczba dni: 2 

 Zapewnienie transportu osób uczestniczących  
w wyjazdach, zarówno na miejsce docelowe jak i miejsca 
dodatkowe związane z poznawaniem dziedzictwa 
historyczno-kulinarnego danego obszaru; 
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 Zapewnienie przewodnika;  

 Zapewnienie atrakcyjnego programu  
w przedmiotowym zakresie wyjazdu, w tym, np. 
warsztaty kulinarne 

 Ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdu; 

 Zapewnienie biletów wstępu, jeśli dotyczy; 

 Organizacja 1 spotkania o charakterze informacyjno-
edukacyjno-promocyjnym w zakresie kuchni regionalnej, 
produktów tradycyjnych, dziedzictwa kulinarnego, 
historycznego. Uwarunkowania prawne, w tym sprzedaż 
bezpośrednia produktów.  

 Zapewnienie osób posiadających odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie w przedmiotowym zakresie spotkań. 

 Zapewnienie wyżywienia dla uczestników wyjazdów, w 
tym śniadanie, obiad, kolacja oraz przekąski (ciasto, 
herbata, kawa) zwłaszcza z wykorzystaniem produktów, 
potraw regionalnych 

 Zapewnienie miejsc noclegowych w pokojach 1,2,3 
osobowych z dostępem do pełnego węzła sanitarnego z 
ogrzewaniem. 

7. 

Zapewnienie wydania przewodnika 

kulinarnego pt.: „GDZIE W POLSCE KARMIĄ 

NAJLEPIEJ? LIDER POJEZIERZA W 

POSZUKIWANIU SMAKÓW TRADYCYJNEJ 

KUCHNI POLSKIEJ” na podstawie zebranych 

materiałów. 

3000 

 

 Format: B5 (230X165 mm); 

 Objętość: 18 stron + okładka 

 Środek: papier kreda 150g, druk 4x4, lakier dyspersyjny 
1+1 

 Okładka: papier kreda połysk 250g, druk 4+4, folia 
połysk 1+0 
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 Oprawa miękka, zeszytowa, szyta po krótkim boku 

 Wydruk 14 dni od dnia akceptacji projektu przez 
Zamawiającego 

 Na materiałach należy umieścić wymagane oznaczenia 
zgodnie z Księgą Wizualizacji znaku PROW na lata 2014-
2020 oraz Wizualizacją dla „Lidera Pojezierza”  

8. 

Opracowanie prezentacji, np. multimedialnej w 

zakresie kuchni regionalnej, produktów 

tradycyjnych, dziedzictwa kulinarnego, 

historycznego, w tym województwa 

zachodniopomorskiego 

1 -  

Razem  
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Załącznik nr 2 do zapytania  

o cenę z dnia 31.08.2018 r. 

 

 

……………………………………. r.  

            Miejscowość, data  

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

 

Niniejszym, oświadczam brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

 
     ……………………………………………………………………………… 

       (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do zapytania  

o cenę z dnia 31.08.2018 r. 
 
 
 
  
............................................................. 
 (nazwa Wykonawcy ) 
  
  
  
  

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Ja, niżej podpisany)................................................................................................................. 

 
 
zamieszkały ........................................................................................................................................ 
     (adres siedziby wykonawcy) 
 
  
Składając ofertę na wyłonienie Wykonawcy na zadanie: 

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA I REALIZACJA ZADANIA PN.: „GDZIE W POLSCE KARMIĄ NAJLEPIEJ? 

CYKL WYJAZDÓW STUDYJNYCH W POSZUKIWANIU SMAKÓW TRADYCYJNEJ KUCHNI POLSKIEJ”  

w ramach realizacji Operacji Własnej  

 
 
oświadczam(y), że: 

1. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. Posiadam/y wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 

3. Dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 

4. Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

 
 
Miejscowość ............ dnia ……………. 2018 r. 
  
                                                                                                      .......................................................... 

                                                                      (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  
        składania oświadczeń woli) 


