
Podlaskie I
UNIA EUROPEJSKA

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Łomża, dnia 07.022022r.

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Sąsiedzi"
ul. Szosa Zambrowska 1/27
l8—400 Łomża

LGD.KSOW.1.2022

Zapytanie ofertowe

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” działając na podstawie Załącznika do
uchwały Zarządu nr ll/5/2020 Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia l0.02.2020
r. tj. Regulaminu wyboru ofert w ramach konkurencyjnego trybu wykonawców, dostaw oraz usług
zamawianych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na wyjazd studyjny Kielce i okolice w dniach 25-28.07.2022r.

Zadanie zostanie przeprowadzone w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022—2023.

Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową

]. OPIS PRZEDMIOTUZAPYTANIA:

l/Usługa transportowa

a) Transport autokarem,
b) 30 osób.

2/ Usługa noclegowa:

a) Noclegi zorganizowane w hotelu 4* w pokojach 2 osobowych,
b) 30 osób,
c/ Ilość noclegów: 3 dla każdej osoby w terminie 25-28.07.2022 r..

3/ Usługa żywieniowa:

— dla 30 osób w dniach 25-28.07.2022r. pełne wyżywienie (tj. śniadanie, obiad„ kolacja)

4/ Opieka pilota

5/ Ubezpieczenie NNW
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6/ Realizacja programu

a) Spotkanie z LGD zrzeszonej w Świętokrzyskiej Sieci LGD,
b) Spotkanie z producentami rolnymi,
c) Spotkanie w gospodarstwie agroturystycznym,

7/ Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

8/ Opłaty lokalne.

Podmioty zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie ofert na adres:

Stowarzyszenie „Sąsiedzi”
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18—400 Łomża
III piętro. pokój 417
Tel. 501—547-219 lub 516—772—103
e-mail: Lgdsgsiedzifugmailcom

w terminie od dnia 08.02.2022 r. do dnia 15.02. 2022 r. do godziny 15.00

Powyższą ofertę można składać osobiście, listownie lub na adres e—mail.
Termin złożenia oferty uważa się za zachowany, jeżeli wpływówka LGD nie jest wcześniejsza niż
data rozpoczęcia biegu zapytania ofertowego i późniejsza niż data i godzina zakończenia terminu
składania ofert. Oferty złożone po terminie i nie odpowiadające treści zapytania ofertowego nie będą
rozpatrywane.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” zaznacza. iż na etapie postępowania ofertowego
może odstąpić od postępowania, bez wyłonienia Wykonawcy i podania przyczyny.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się cena oraz jakością świadczonych usług.
Kryterium niskiej ceny będzie w pierwszej kolejności brane pod uwagę. Niemniej jednak jakość
świadczonych usług Zleceniobiorcy. również stanowi bardzo ważny element wyboru oferty.


