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Rajsko, dnia 14.11.2012 r.             

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

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

 

ZAPRASZA 

do złożenia oferty na organizację Wizyty studyjnej na Litwę 

  

Niniejszym zwracam się z propozycją zorganizowania i obsługi wyjazdu studyjnego na 

Litwę, planowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły  

i Wieprzówki” jako Lidera zadania w partnerstwie z innymi LGR-ami Polski Południowej. 

 

Planowana grupa wyjazdowa (uczestników): 52 osoby. 

Preferowany termin wyjazdu: 21-26 maja 2012 roku/ wyjazd 21 maja godziny 

wieczorne, powrót 26 maja godziny poranne/. 

 

 

Cel wizyty: 

 

Poznanie przez uczestników zagadnień z zakresu rybactwa śródlądowego na Litwie,  

w szczególności: 

 poznanie uwarunkowań bieżących i perspektyw chowu i hodowli ryb słodkowodnych na 

Litwie, 

 zapoznanie się z problemami obiektywnymi gospodarki stawowej i uwarunkowanymi 

okolicznościami związanymi z gospodarką rynkową, 

 wizje lokalne gospodarstw rybackich stawowych, jeziorowych oraz w obiektach 

zamkniętych, 

 przetwórstwo ryb słodkowodnych, 

 poznanie osób związanych z rybactwem na Litwie umożliwiające przyszłe kontakty,  

w tym gospodarcze, 

 spotkanie z przedstawicielami FLAG na Litwie oraz lokalnymi władzami obszarów 

zależnych od rybactwa. 

 

Ponadto zwiedzanie miejsc o szczególnych walorach turystycznych Litwy. 

 

Oczekiwany zakres świadczeń: 

 

W ramach realizacji zamówienia zleceniobiorca winien zapewnić: 

 przejazd uczestników, 

 wyżywienie, 

 noclegi,  

 pilota, przewodnika/ lokalnie – przewodników, tłumacza podczas oficjalnych spotkań, 

 wstępy na wizytowane obiekty, 

 zaaranżować oficjalne spotkania z władzami FLAG Litwy oraz władzami lokalnymi 

wizytowanych obszarów rybackich, 

 identyfikacja uczestników, w tym okolicznościowe koszulki, czapeczki w ilości 

pozwalającej na ich wykorzystanie podczas wizyty również jako materiałów 

promocyjnych. 
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Program wizyty winien obejmować w szczególności: 

 spotkanie z Zarządem FLAG w Taurage, Silute, 

 wizytę w przedsiębiorstwie przetwórczym LIGNESA, w hodowli ryb RCS, 

 wizytę gospodarstw rybackich w Kintai i Rusne, 

 zwiedzanie muzeum rybackiego w Rusne, 

 spotkanie z rybakami morskimi w Polandze, zwiedzanie muzeum bursztynów, 

 zwiedzanie w ramach przejazdu Wilna i Kowna. 

 

Inne wymagania: 

 autokar wyposażony w barek (kawa, herbata), 

 zakwaterowanie w pokojach 1-3 osobowych. 

 

Oferta winna zawierać: 

 ze względu na przyszły sposób rozliczenia – cenę na uczestnika i cenę całkowitą (cena 

jednostkowa uczestnika x ilość uczestników). 

 Deklarację związania ofertą do 30 czerwca 2013 roku. 

 Program wizyty. 

 

Termin złożenia oferty: do 21 listopada 2012 roku. 

 

Kryteria wyboru: 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kompletnością oferty oraz ceną. 

Sposób złożenia oferty:  

Ofertę w formie pisemnej do dnia 21.11.2012 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  
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. 
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