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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 „RZEKA SOŁA – 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. 
 Konferencja n/t kaskady rzeki Soły z przerwa kawowa. 
 Zwiedzanie elektrowni wodnej w Porąbce. 
 Spływ kajakowy Jeziorem Międzybrodzkim, rzeką Sołą z przerwą kawową. 
 Wizja lokalna zapory w Czańcu. 
 Promocja regionalizmu obszaru Podbeskidzia – folklor, kulinaria, watra; wspólna 

biesiada uczestników z degustacja potraw regionalnych, oprawa muzyczna – folklor 
beskidzki. 

 Przeprowadzenie naboru uczestników w oparciu o ustalone kryteria i regulamin 
uzgodniony z Zamawiającym. 
 

II. W ramach realizacji zadania należy zadbać o bezpieczeństwo uczestników spływu 

kajakowego. 

 

III. Planowana liczba uczestników: 

Wariant 1 – 40 osób 

Wariant 2 – 60 osób  

 

W biesiadzie należy zaplanować udział  15 osób zaproszonych w każdym z powyższych 

wariantów. 
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IV. Uczestnicy winni otrzymać czapeczki identyfikujące stanowiące elementy promocyjne 

imprezy. Na czapeczkach winny zostać umieszczone logotypy  zgodnie z księgą wizualizacji 

znaku PO RYBY oraz inne uzgodnione z Zamawiającym. Materiały promocyjne należy 

ponadto zaplanować dla zaproszonych gości. 

 

V. Termin: Impreza 1-dniowa, preferowana druga połowa sierpnia - sobota. 

 

VI. 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. 

mailto:biuro@dsiw.pl

