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Gryfino, 27 marca 2013 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  zwraca się 

z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i poprowadzeniu szkolenia 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

Zamawiający: Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  
ul. Krasińskiego 85 
74 – 100 Gryfino 
tel./fax. 91  419 08 91, 516 196 740  
e-mail: biurodirow@gmail.com 
 

1. Przedmiot zamówienia: nadzór  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zlecenia polegającego na przygotowaniu i poprowadzeniu szkolenia 
w formie wyjazdu studyjnego z zakresu tworzenia produktów turystycznych i podnoszenia jakości usług 
turystycznych dla 15 osób. 
  
Szkolenie przeznaczone jest dla Lokalnych liderów, a przede wszystkim osób prowadzących gospodarstwa 
agroturystyczne, osób prowadzących działalność gospodarczą związaną z turystyką oraz osób planujących 
rozpocząć działalność związaną z turystyką w regionie objętym wsparciem przez LGD DIROW. 
 
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami mającymi na celu podniesienie jakości usług 
w zakresie turystyki. 
 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą: 

- potrafili zdiagnozować potencjał turystyczny swojego obszaru 
- potrafili stworzyć produkt turystycznych 
- potrafili stworzyć ofertę/pakiet turystyczny dla swojej działalności 
 

Zleceniobiorca zapewni zakwaterowanie w miejscu, które posiada wdrożony produkt turystyczny i będzie on 
zbieżny z możliwościami i potencjałem grupy docelowej dla której przygotowywane jest niniejsze szkolenie. 
 
Zleceniobiorca zapewni pełną organizację szkolenia zgodnie z załączonym programem oraz trenerów 
posiadających zarówno doświadczenie w temacie prowadzonych szkoleń, jak również kwalifikacje do 
prowadzenia szkoleń. 
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Zleceniodawca zapewnia transport uczestników do miejscowości położonej, nie dalej niż 500 km 
od miejscowości Gryfino, w której to Stowarzyszenie ma swoją siedzibę. 

 

 

2. Złożona oferta powinna zawierać: 

 Nazwę i adres oferenta 

 Wartość oferty (netto oraz brutto) 

 Możliwy termin realizacji operacji 

 Termin ważności oferty 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 

 wrzesień – październik 2013 r.  

4. Osoba uprawniona do kontaktu: 

 Pracownik ds. promocji i szkoleń – Joanna Kłodzińska  

adres e-mail: lgd.kina@gmail.com 

nr tel: 91 419 08 91  

5. Ofertę należy przekazać w terminie do: 

 03.04.2013 r.   

6. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.  

7. Oferta powinna być dostarczona: 

 w formie elektronicznej skany dokumentów na adres biurodirow@gmail.com lub 

 na adres zleceniodawcy (liczy się data wpływu oferty, a nie data stempla pocztowego) lub 

 osobiście w biurze Zleceniodawcy - ul. Krasińskiego 85, 74-100 Gryfino. 

8. Kryteria wyboru najkorzystniejszej dla Stowarzyszenia w oferty: 

 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o: 

-  referencje – 50% 

- cenę – 50% 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa 

Rozwoju Obszarów Wiejskich do zawarcia umowy.  
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