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             Rajsko, dn. 25.09.2013r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 

W związku z planowanym w 2014 r. w ramach „Realizacji wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych 

związanych z obszarem objętym Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich lub działalnością 

LGR” zadaniem zatytułowanym „Rowerem przez Wieprz – poznajemy atrakcje przyrodnicze 

i turystyczne gminy” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka  „Dorzecze Soły i Wieprzówki” zwraca 

się z propozycją złożenia oferty na realizację przedsięwzięcia. 

 
I. Planowany zakres rzeczowy zadania: 

 
 Rozpowszechnienie informacji o zadaniu w wybranej formie, w szczególności na 

własnej stronie internetowej, w formie plakatów. 
 Przeprowadzenie naboru uczestników w oparciu o ustalone kryteria i regulamin 

uzgodniony z Zamawiającym. 
 Zakłada się udział w rajdzie 10 osobowych grup z każdego sołectwa gminy Wieprz, rajd 

rowerowym w grupach, wytyczonymi trasami do docelowego miejsca – gospodarstwa 
rybackiego pana Stanisław Sopickiego we Frydrychowicach. 

 W miejscu docelowym – prezentacja walorów przyrodniczo-turystycznych gminy 
Wieprz w wybranej przez Wykonawcę formie, zorganizowanie według własnej inwencji 
konkursów (przykładowo: wiedzy o gminie wieprz). Dla laureatów konkursu należy 
przewidzieć nagrody. 

 Dla uczestników należy zapewnić gorący posiłek o charakterze garmażeryjnym, ciepłe 
napoje (kawa, herbata), napoje chłodzące, poczęstunek regionalnym kołaczem. 

 Poczęstunek należy zaplanować dla 80 osób (60 uczestników i 20 zaproszonych gości). 
 

II. W ramach realizacji zadania należy zadbać o bezpieczeństwo uczestników na drogach 

publicznych. Zamawiający wyposaży uczestników w kamizeli odblaskowe.  

 

III. Uczestnicy winni otrzymać koszulki identyfikujące z nadrukiem oraz botony stanowiące 

elementy promocyjne imprezy. Na materiałach winny zostać umieszczone logotypy zgodnie 

z księga wizualizacji znaku PO RYBY oraz inne uzgodnione z Zamawiającym. Materiały 

promocyjne należy ponadto zaplanować dla zaproszonych gości. 
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IV. Termin: Impreza 1-dniowa, preferowany termin 28 czerwca 2014 r. (sobota). 

 

V. Inne warunki: 

 

 Od uczestników nie przewiduje się pobierania opłat (wpisowe). 

 Należy zadbać, aby wśród uczestników zachować zasadę równości mężczyzn i kobiet. 

 Za zgodą rodziców lub opiekunów w imprezie mogą uczestniczyć dzieci. 

 Szczegółowe warunki realizacji zostaną określone w umowie dwustronnej miedzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

UWAGA! 

Ze względu na krótki okres planowania prosimy o odpowiedź do 5 października 2013 r. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego, tj. Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim lub na 

adres e-mail: biuro@dsiw.pl. 

Wszelkie pytania należy kierować na biuro Stowarzyszenia tel. 33/ 843 60 17 lub 506 026 272. 
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