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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 „SPORTOWA INTEGRACJA OBSZARU DORZECZA SOŁY 

I WIEPRZÓWKI”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka  „Dorzecze Soły i Wieprzówki” zwraca się 

z prośbą o rozważenie współpracy i złożenie oferty na realizację przedsięwzięcia. 

 
I. Planowany zakres rzeczowy zadania: 

 Organizacja turnieju piłki nożnej z udziałem klubów piłkarskich z obszarun Lokalnej 
Grupy Rybackiej w oparciu o przygotowany regulamin, z zachowaniem zasady 
reprezentowania każdej gminy obszaru LGR przez jeden klub (zespół).D 
Dopuszczalne jest zaproszenie drużyny spoza obszaru LGR. 
Gminy obszaru: Brzeszcze, Kęty, Porąbka, Oświęcim, Wieprz. 

 Przeprowadzenie turnieju (turniej 1 dniowy) 
 Podsumowanie turnieju, wręczenie nagród i dyplomów. 

Propozycja: dla zwycięzców – komplet strojów dla drużyny, dla pozostałych drużyn piłki, 
I, II, III miejsce – okolicznościowe dyplomy i puchary.  

 Spotkanie integracyjne: zapewnienie gorącego posiłku o charakterze garmażeryjnym 
lub kiełbasa, karczek z grilla, ciepłe napoje, napoje chłodzące. 

 W spotkaniu integracyjnym oprócz uczestników turnieju należy przewidzieć udział osób 
zaproszonych (20 gości). 

 
II. Turniej winien być promowany, w szczególności poprzez wywieszenie banneru na obiekcie 

sportowym z logotypami programu PO RYBY oraz innymi logotypami uzgodnionymi 

z zamawiającym. 

 

III. Planowany termin – do uzgodnienia ze zleceniodawcą. 

 

IV. Za organizację i przygotowanie turnieju zleceniodawca zapłaci wykonawcy wynagrodzenie 

na podstawie wystawionego rachunku lub faktury. Zapłaty zleceniodawca dokona 

przelewem na konto zleceniobiorcy (klubu). 
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V. Inne warunki: 

 Od uczestników nie przewiduje się pobierania opłat (wpisowe). 

 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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