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Załącznik  

FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dnia 08.07.2014 r.   

    

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na usługę kompleksowej organizacji wizyty 

studyjnej do południowo-wschodniej Francji w ramach projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most 

Współpracy” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu 

współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, przesyłam ofertę: 

 

 
Nazwa przedmiotu zamówienia 

 

Cena brutto 
(w PLN) 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wizyty studyjnej dla grupy 14 
osób, w tym: przedsiębiorców, wytwórców produktów regionalnych, tradycyjnych i 
ekologicznych, przedstawicieli instytucji/podmiotów związanych z popularyzacją 
produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych oraz personelu projektu 
„Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” w II połowie września 2014 r. (8 dni). 

 

Usługa organizacji wizyty studyjnej będzie obejmowad: 

a) przygotowanie programu wizyty studyjnej,  

b) zapewnienie transportu uczestnikom wizyty studyjnej (z Polski i z powrotem 
oraz na miejscu pobytu grupy), 

c) zapewnienie wyżywienia uczestnikom wizyty studyjnej podczas wizyty 
studyjnej (co najmniej 2 posiłki dziennie: śniadania (7x), obiad (co najmniej 
2x) lub kolacja (co najmniej 6x); 

d) zapewnienie zakwaterowania uczestnikom wizyty studyjnej (co najmniej 7 
noclegów),  

 

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 Regon/NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Telefon/Fax: ………………………………………….………………………………………………………………………………… 

 e-mail: ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
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e) zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników na cały czas trwania wizyty 
studyjnej (NNW), 

f) zapewnienie przewodnika, 

g) zapewnienie tłumacza polsko-francuskiego, 

h) Wizyty/spotkania w następujących miejscach: 

 gospodarstwo Marillenhof specjalizujące się w wyrobach z moreli, 

 Carpentras – największe targowisko w Prowansji,  

 2 młyny - zwiedzanie młynu, sklepu i degustacja oliwy, 

 Targ w Arles, 

 Wizyta u producenta regionalnego sera oraz w sklepie, połączona z 
degustacją, 

 Uczestnictwo w Święcie Oliwki w Mouriès połączone ze zwiedzaniem 
młyna, 

 Aigues-Mortes - zwiedzanie dwóch piekarni z tradycyjnym pieczywem 
prowansalskim,  

 2 winnice w Prowansji lub Langwedocji, zwiedzanie winnicy i winiarni 
oraz sklepu, 

 Zwiedzanie sklepów z produktami regionalnymi, tradycyjnymi, 
ekologicznymi  
w winiarskiej stolicy regionu Langwedocji – Beziére,  

 w tym: co najmniej 2-3 spotkania podczas wizyty studyjnej z 
producentami, wytwórcami produktów regionalnych, tradycyjnych i 
ekologicznych na terenie Francji, i inne.  

 
Składając niniejszą ofertę oświadczam, iż: 

1. Zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego. Nie wnoszę żadnych zastrzeżeo oraz 
uzyskałem/am informacje niezbędne do przygotowania oferty.  

2. Informacje składające się na ofertę stanowią tajemnicę i jako takie nie mogą byd udostępnione 
innym uczestnikom niniejszego postępowania.  

3. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 
4. Oferta spełnia wszystkie kryteria wymagane z Zapytaniem ofertowym. 
5. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 

 
 
 

 
 

…………………………………….. 

 
 
 

 
 

……………………………………………………. 
(miejscowośd i data) (podpis wraz z pieczątką) 

 


