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ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr 1/1/KSOW/ŚSLGD/2021 z dnia 13.07.2021 r. 

 

Prezes Świętokrzyskiej Sieci LGD, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na 

organizację wyjazdu studyjnego do LGD województwa lubuskiego, zgodnie z warunkami 

przedstawionymi w niniejszym zapytaniu. 

Niniejsze zapytanie ofertowe służy do oszacowania kosztów projektu, o którego 

dofinansowanie ubiegać się będzie zamawiający w ramach konkursu nr 5/2021 ogłoszonego 

przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla partnerów KSOW. 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Świętokrzyska Sieć LGD 

Pl. Staszica 6 

26-021 Daleszyce 

2. Nazwa i adres prowadzącego postepowanie w imieniu Zamawiającego 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

Ul. Rynek 26 

26-025 Łagów 

tel. 41-30-74-938, 

e-mail: sadlochap@gmail.com 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia dotyczy organizacji wizyty studyjnej w tym w szczególności 

zapewnienie: 

a) noclegu w pokojach jedno i dwuosobowych, 

b) ubezpieczenia NNW, 

c) transportu, 

d) wyżywienia w trakcie wyjazdu studyjnego, 

- zgodnie z podanymi poniżej szczegółowymi warunkami. 

3.1. Miejsce organizacji wyjazdu studyjnego 

Wyjazd studyjny organizowany jest do LGD województwa lubuskiego. 

3.2. Uczestnicy wyjazdu studyjnego 

Uczestnikami wyjazdu studyjnego będzie 30 pełnoletnich osób zrekrutowane przez 

Zamawiającego, w tym 20 osób będzie reprezentowało LGD woj. Świętokrzyskiego, 

a 10 osób lgd województwa lubuskiego. Uczestnicy wyjazdu będą rozpoczynać i 

kończyć przejazd w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym na terenie województwa 

Świętokrzyskiego. 

3.3. Termin wyjazdu studyjnego 

Wyjazd studyjny zorganizowany zostanie w miesiącach sierpień – wrzesień 2021 r. 
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3.4. Program wyjazdu studyjnego 

Wykonawca zobowiązany jest tak zaplanować czas wyjazdu i powrotu aby jego 

uczestniczy wzięli udział w pełnym programie, na który składa się: 

Dzień I 

wczesne godziny poranne – wyjazd z Kielc, 

13.00 – obiad na trasie przejazdu, 

18.00 – zakwaterowanie w hotelu, 

19.00 – kolacja, 

 

Dzień II 

08.00 – śniadanie w hotelu, 

09.00 – wyjazd z hotelu 

10.00 – spotkanie z LGD województwa lubuskiego, 

13.00 – obiad, 

14.00 – spotkanie z LGD województwa lubuskiego, 

18.00 – powrót do hotelu, 

19.00 – uroczysta kolacja. 

 

Dzień III 

08.00 – śniadanie w hotelu, 

09.00 – spotkanie z LGD województwa, 

12.00 – wyjazd w kierunku Kielc, 

13.00 – obiad na trasie przejazdu, 

18.00 – kolacja na trasie przejazdu, 

późne godziny wieczorne powrót do Kielc 

3.5. Transport 

Wykonawca uwzględni następujące przejazdy: 

a) Dzień I - Kielce – województwo lubuskie, 

b) Dzień II - przejazdy lokalne na spotkania z LGD woj. Lubuskiego, szacowana 

liczba km. 300, 

c) Dzień III – województwo lubuskie – Kielce. 

Wykonawca zapewni do realizacji ww. przejazdów autokar klasy LUX: 

a) posiadający min. 20 miejsc siedzących, 

b) sprawny technicznie, posiadający ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie 

OC, 

c) z lukami bagażowymi umożliwiającymi wszystkim uczestnikom wyjazdu 

studyjnego zabranie bagażu, 

d) wyposażony w aktualne mapy, aktualną apteczkę (w tym w środki dla osób 

z chorobą lokomocyjną), gaśnice p.poż. z aktualnym badaniem oraz młoteczki do 

ewentualnego rozbicia szyb umieszczone w widocznych miejscach widocznych, 

e) posiadający sprawną klimatyzację. 

W przypadku awarii autokaru wykonawca zapewni autokar zastępczy. W przypadku 

awarii autokaru trwającej dłużej niż 12 godz. wykonawca zapewni ponadto wyżywienie 

na pełny czas oczekiwania oraz nocleg w hotelu o standardzie nie mniejszym niż hotel 

wskazany w pkt. 3.6. 
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3.6. Noclegi 

Wykonawca zapewni noclegi w pokojach jedno i dwuosobowych w hotelu 

trzygwiazdkowym dla: 

a) 20 osób – pierwsza noc, 

b) 30 osób – druga noc. 

3.7. Wyżywienie 

Wykonawca na czas podróży zapewni następujące wyżywienie: 

Dzień I 

a) dwudaniowy obiad dla 20 osób składający się z zupy, dania mięsnego, zestawu 

surówek, napoi (woda mineralna, soki, kawa, herbata), deseru, 

b) kolacja dla 20 osób składająca się z dania mięsnego, zestawu surówek, napoi (woda 

mineralna, soki, kawa, herbata). 

Dzień II 

a) śniadanie dla 20 w formie bufetu obejmujące: jajecznica, parówki, zestaw wędlin, 

serów, pieczywa, sałatek, jogurtów, napoje ciepłe (kawa, herbata), zimne (soki, 

wody), dżemy, mleko, płatki śniadaniowe, 

b) dwudaniowy obiad dla 30 osób składający się z zupy, dania mięsnego, zestawu 

surówek, napoi (woda mineralna, soki, kawa, herbata), deseru, 

c) uroczysta kolacja dla 30 osób składający się z zupy, dania mięsnego, zestawu 

surówek, wędlin, napoi (woda mineralna, soki, kawa, herbata), deseru. 

Dzień III 

a) śniadanie dla 30 w formie bufetu obejmujące: jajecznica, parówki, zestaw wędlin, 

serów, pieczywa, sałatek, jogurtów, napoje ciepłe (kawa, herbata), zimne (soki, 

wody), dżemy, mleko, płatki śniadaniowe, 

b) dwudaniowy obiad dla 20 osób składający się z zupy, dania mięsnego, zestawu 

surówek, napoi (woda mineralna, soki, kawa, herbata), deseru, 

c) kolacja dla 20 osób składający się z dania mięsnego, zestawu surówek, napoi (woda 

mineralna, soki, kawa, herbata). 

 

Wykonawca zapewni posiłki wegetariańskie lub wegańskie w liczbie wskazanej przez 

zamawiającego. 

4. Termin i sposób składania ofert 

Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania ofertowego na adres  wskazany w pkt. 2 Zaproszenia do dnia 27.07.2021 r. 

do godz. 12.00. 

5. Załączniki  

a) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy. 


