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Rajsko, dnia 15.11.2012 r.             

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

 „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z siedzibą: Rajsko ul. Edukacyjna 9 

 

ZAPRASZA 

do złożenia oferty na realizację projektu  

„BĄDŹ ZDRÓW JAK RYBA” Na Szlaku Karpia w Porąbce. 

  

 

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA: 

 

Opis ogólny: 

 

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” jako Organizator projektu w partnerstwie 

z innymi LGR-ami Polski Południowej planuje zorganizowanie przedsięwzięcia kulturalno-

rekreacyjnego skierowanego do mieszkańców gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu, 

przedstawicieli innych obszarów Polski Południowej charakteryzujących się rybackością, a także 

z udziałem gości z gmin partnerskich: Turzovki – Słowacja oraz Polkovice – Czechy.  

Planowany projekt winien być umiejscowiony na obszarze gminy Porąbka i wpisywać się w cele 

Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich „Dorzecze Soły i Wieprzówki”. W ramach 

projektu winny być wykorzystane i promowane walory turystyczne gminy, a w części 

plenerowo-wystawienniczo-artystycznej dominować regionalizm. Projekt winien też przyczynić 

się do promocji chowu, hodowli i spożycia ryb słodkowodnych. 

 

Zamierzone do osiągnięcia cele szczegółowe realizacji projektu: 

 rozwój rynku zbytu i promocji ryb, 

 rozwój turystyki, szczególnie związanej ze zbiornikami wodnymi i ekoturystyki, 

 zachowanie dziedzictwa kulturowo – historycznego, w tym tradycji i rybactwa, 

integracja społeczności lokalnych obszarów rybackich oraz zaprzyjaźnionych z gminą 

Porąbka mieszkańców Turzovki i Polkovic. 

 

Oczekiwane do realizacji operacje polegające na: 

 degustacji potraw rybnych z pokazem lub i opisem przygotowania, 

 promocji turystyki, szczególnie związanej ze zbiornikami wodnymi i ekoturystyki, 

 promocji walorów turystycznych obszarów, 

 promocji aktywnych form wypoczynku, 

 kultywowaniu regionalnych tradycji, 

 ekspozycji lokalnego rzemiosła, sztuki, obyczajów. 

 

Program winien obejmować: 

 spływ kajakowy na rzece Sole zakończony biesiadą dla 60 uczestników, 

 rajd rowerowy do Wielkiej Puszczy z wizytą w wylęgarni pstrąga górskiego dla 200 

uczestników, zakończony gorącym posiłkiem i innymi atrakcjami wg. inwencji oferenta 

(podać jakie), 

 imprezę plenerową ze stoiskami promocyjnymi  LGR-ów, artystów, rzemieślników  

z wyrobami regionalnymi, 

 występy artystyczne wpisujące się w cele imprezy (podać propozycje), 
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 wieczorną zabawę taneczną przy muzyce biesiadnej, 

 wystawę i degustację potraw rybnych, 

 koncert wieczorny. 

 

 

OCZEKIWANY ZAKRES USŁUGI: 

 kompleksowa realizacja imprezy i realizacja programu, 

 noclegi dla uczestników z LGR-ów (partnerów) – dwa noclegi dla 29 osób, wraz  

z wyżywieniem w okresie realizacji programu, 

 zakup materiałów promocyjnych dla uczestników spływu kajakowego, rajdu 

rowerowego, uczestników konkursów – w szczególności koszulek i czapeczek, inne 

własnej inwencji (podać jakie oraz ilość proponowaną), 

 zapewnienie zorganizowanego transportu dla uczestników partnerskich LGR-ów i osób 

towarzyszących w związku z realizowanym programem (do 40 osób), 

 obsługa oficjalnego spotkania władz gminy Porąbka, Zarządu Stowarzyszenia LGR 

„Dorzecze Soły i Wieprzówki” z uczestnikami – partnerami i zagranicznymi gośćmi (50 

osób). 

 

 

TERMIN REALIZACJI: 23 – 25 sierpnia 2013 roku 

 

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ: 

 program imprezy 

 cenę usługi (netto, brutto), 

 deklarację związania ofertą do 31 sierpnia 2013 roku 

 

KRYTERIA WYBORU: Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się merytoryczną  

   zawartością oferty oraz ceną. 

 

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 22 listopad 2012 rok 

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: 

 

Ofertę w formie pisemnej do dnia 22.11.2012 r. do godz. 16.00 można złożyć: 

 

a) w siedzibie zamawiającego, lub drogą pocztową na adres biura t j .  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, 32-600 

Rajsko, ul. Edukacyjna 9 

b) na nr fax: 33/ 843 60 17 

c) e-mail: biuro@dsiw.pl 

 
 
Złożenie oferty traktowane będzie jako akceptacja przyjęcia zamówienia. Zamówienie 
będzie udzielone pisemnie. 

 
Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu nie będą 
rozpatrywane. 

 
Podmiot zostanie poinformowany o wyborze oferty do 30 listopada 2012 r. Z wybranym 
podmiotem zostanie zawarta umowa określająca szczegóły realizacji zadania. Zamawiający 
zastrzega, że zawarcie umowy nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku  

mailto:biuro@dsiw.pl


                                          

 

   

 
 

 

      

                                                                
 
 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego 

 zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” 
 

Rajsko ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim 

tel./ fax 33 843 60 17     e-mali: biuro@dsiw.pl 

www.dsiw.pl 

 
 

 

o dofinansowanie przez Instytucję Pośredniczącą własną tj. Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego Instytucje Pośredniczące uczestników, którzy uzgodnili swój 
udział w zadaniu. 

 

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:  

Roman Olejarz - Kierownik Programu tel. 33/ 843 60 17, 506 026 272. 

 

 


