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Rzeszów, 23.05.2014 r. 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” 
Rynek 16/1 
35-064 Rzeszów 
tel. /fax 17 852 85 26, 661 113 291 
e-mail: ewelina.n@procarpathia.pl 

 
 
 

Zapytanie ofertowe 
o wartości nie przekraczającej 30 000 euro 

 
 

W związku z realizacją projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” realizowanego 
przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej, prosimy o składanie ofert 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”.  

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”,  
35-064 Rzeszów, Rynek 16/1, w ramach realizowanego projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most 
Współpracy”. 
 

II. TRYB ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu 
„Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” z zachowaniem zasady konkurencyjności. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

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). 
 
Celem study tour jest m. in. przedstawienie bogactwa produktów regionalnych, tradycyjnych  
i ekologicznych oraz przedstawienie różnorodności kulinarnej województwa podkarpackiego. 
 
Usługa organizacji wizyty studyjnej będzie obejmować: 
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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 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. 

 
Oferent winien w całości zrealizować zapytanie ofertowe. 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - pierwsza połowa lipca 2014 r. 

 
Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania i przedstawienia ostatecznego harmonogramu 
wizyty studyjnej najpóźniej do dnia 16 czerwca 2014 r., który będzie stanowił załącznik do umowy.  
 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania. 
 
Oferta powinna być: 
- opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
- czytelnie podpisana.  
  

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 
ewelina.n@procarpathia.pl, poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub dostarczona 
osobiście do siedziby biura projektu do dnia 06.06.2014 r.  

2. Wykonawca usługi zostanie wyłoniony najpóźniej do dnia 10.06.2014 r. w oparciu  
o najkorzystniejszą cenowo ofertę i poinformowany drogą mailową.  

mailto:ewelina.n@procarpathia.pl


 

 

  3 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 
 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 
VII. OCENA OFERT  

 
Jedynym kryterium oceny jest cena brutto = 100%. 
 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 
Dodatkowych informacji udziela Pani Ewelina Nycz pod numerem telefonu 17 852 85 26, 661 113 
291 oraz adresem e-mail: ewelina.n@procarpathia.pl 
 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik:  

1. Formularz ofertowy.  

 
 
 

mailto:ewelina.n@procarpathia.pl

