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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 „WĘDKARSKIE ZAWODY SPORTOWE NA ZBIORNIKU 

POŻWIROWYM” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka  „Dorzecze Soły i Wieprzówki” zwraca się 

z propozycją złożenia oferty na realizację zamierzenia. 

 
 

I. Planowany zakres rzeczowy zadania: 
 
 Opracowanie regulaminu zawodów. 
 Współpraca z zamawiającym w rozpowszechnianiu informacji o zawodach. 
 Przygotowanie łowiska i przeprowadzenie zawodów, w szczególności: 

 rozmieszczenie stanowisk,  

 obsługa sędziowska,  

 opracowanie wyników, 

 przygotowanie dyplomów,  

 podsumowanie zawodów – wręczenie dyplomów i nagród  

 zabezpieczenie dla uczestnikóo i zaproszonych gości poczęstunku np. kiełbasa, karczek 
z grilla lub gorącego posiłku o charakterze garmażeryjnym np. fasolka, bigos, ciepłe 
napoje (kawa, herbata), zimne napoje, suche ciastka. 
 

II. Preferowany rodzaj zawodów: zawody 3 godzinne, spławikowe, bez kategorii. 

 

III. Planowany termin: rok 2014, data do uzgodnienia ze zleceniodawcą, preferowany dzień 

tygodnia – sobota. 

 

IV. Liczba uczestników: 40 zawodników, 15 osób zaproszonych. 

 

V. W ramach realizacji zadania należy zadbać o bezpieczeństwo uczestników nad akwenem 

wodnym. 
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VI. W ramach kalkulacji kosztów należy zaplanować 10 nagród rzeczowych użytecznych dla 

wędkarstwa np. kasarki, krzesełka wędkarskie itp.  

 

VII. Miejsce zawodów winno zostać zwizualizowane poprzez plakat z nazwa zawodów oraz 

logotypami zgodnymi z księgą wizualizacji znaku PO RYBY oraz innymi uzgodnionymi 

z Zamawiającym. 

 

VIII. 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

