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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dnia 23.05.2014 r. 

       
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na usługę kompleksowej organizacji 

study tour (wizyty studyjnej) po województwie podkarpackim dla dziennikarzy reprezentujących 
lifestylowe media ogólnopolskie, liderów opinii w Internecie (blogerów/vlogerów) oraz dla 
personelu projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” 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 study tour (wizyty 
studyjnej) dla grupy około 13 osób, w tym: dziennikarzy reprezentujących 
lifestylowe media ogólnopolskie, liderów opinii w Internecie 
(blogerów/vlogerów) oraz dla personelu projektu „Alpejsko-Karpacki Most 
Współpracy” (Biuro Produktu Regionalnego, Tradycyjnego, Ekologicznego - 
BPRTE) w pierwszej połowie lipca 2014 r. (3 dni). 
Usługa organizacji wizyty studyjnej będzie obejmować: 

a) Wizyty/spotkania w następujących miejscach: 

 co najmniej 2 wizyty w gospodarstwach agroturystycznych, 

 co najmniej 3 wizyty w karczmach/restauracjach oferujących 
produkty regionalne, tradycyjne, ekologiczne oraz potrawy 
regionalne, 

 Rynek Galicyjski w Sanoku – zwiedzanie, i inne. 
b) Zapewnienie zakwaterowania uczestnikom study tour w trakcie 

 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Zarejestrowany adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Regon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

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

e-mail: ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
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pobytu w województwie podkarpackim (2 noclegi w różnych 
miejscach),  

c) Zapewnienie wyżywienia uczestnikom study tour w trakcie pobytu w 
województwie podkarpackim (co najmniej 2-3 posiłki dziennie), 

d) Zapewnienie transportu uczestnikom study tour do/z województwa 
podkarpackiego oraz po województwie podkarpackim,  

e) Zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników study tour na cały czas 
trwania (NNW), 

f) Zapewnienie organizacji co najmniej 1 warsztatu kulinarnego (w tym 
m.in. stosowne miejsce do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych, 
prowadzący etc.) 

g) Zapewnienie przewodnika i opieki merytorycznej. 
 
Składając niniejszą ofertę oświadczam, iż: 

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

2. Informacje składające się na ofertę stanowią tajemnicę i jako takie nie mogą być 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. Składając niniejszą ofertę wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o 

ochronie danych osobowych, na potrzeby przeprowadzania niniejszego postępowania.  
6. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

…………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

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

 


