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            Rajsko, dn. 06.10.2014 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 

W związku z planowanym na 2015 r. w ramach „Realizacji wydarzeń promocyjnych lub 

kulturalnych związanych z obszarem objęty Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich lub 

działalnością LGR” zadań Stowarzyszenie planuje na obszarze gminy Wieprz organizację 

wydarzenia sportowego „WIEPRZ RYBACKI, SPORTOWY I ZDROWY”.  

 

Zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy i realizację zakresu rzeczowego wg poniższej 

specyfikacji: 

 
I. Planowany zakres rzeczowy zadania: 

 
 Organizacja turnieju piłki nożnej drużyn juniorów z obszaru gminy Wieprz, 

przygotowanie regulaminu turnieju, zaproszenie publiczne do udziału drużyn 
miejscowych klubów i drużyn niezrzeszonych. Dla sprawnego przeprowadzenia 
wydarzenia proponuje się rozgrywki pośród 4 drużyn. W przypadku większej ilości 
zgłoszeń zleceniobiorca przeprowadzi we wcześniejszym terminie eliminacje.  

 Przeprowadzenie turnieju (turniej 1 dniowy) – zabezpieczenie dostępu zawodników do 
szatni, obsługa sędziowska, zapewnienie bezpieczeństwa dla zawodników i pozostałych 
uczestników. 

 Podsumowanie turnieju, wręczenie nagród i dyplomów. 
Propozycja nagród: dla finalistów turnieju komplet strojów piłkarskich, dla pozostałych 
drużyn – piłki nożne, dla zwycięzcy okolicznościowy puchar, dla wszystkich drużyn 
dyplomy.  
Nagrody oznaczone logotypami zgodnymi z księga wizualizacji znaku PO RYBY. 

 Zapewnienie zawodnikom gorącego posiłku (np. kiełbasa z grilla lub karczek z grilla lub 
innego posiłku garmażeryjnego), ciepłe i zimne napoje. 

 Ilość uczestników: 80 zawodników i ich opiekunów, 20 osób reprezentujących 
Organizatora (LGR), gminny samorząd oraz zleceniobiorcy. 

 Rozpowszechnienie turnieju wśród mieszkańców między innymi poprzez 
okolicznościowy plakat, baner w miejscu realizacji a także na stronach internetowych 
gminy Wieprz i Zleceniobiorcy. 
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 Promocja wybudowanej przez LKS „Wieprz” trybuny z udziałem środków PO RYBY 

2007-2014 Oś 4. 
 Promocja obszaru w formie stoisk z lokalną produkcją, rzemiosłem, sztuką ludową. 
 

II. Miejsce realizacji: Stadion LKS „Orzeł” Wieprz 

 

III. Planowany termin – pierwsza połowa 2015 r.  (do uzgodnienia ze zleceniodawcą – nie 

później niż do 30 kwietnia 2015 r. ) 

 

IV. W ofercie należy wskazać obiekt, na którym ma zostać zorganizowany turniej. 

 

V. Za organizację zdania i przygotowanie turnieju zleceniodawca zapłaci wykonawcy 

wynagrodzenie na podstawie wystawionego rachunku lub faktury. Zapłaty zleceniodawca 

dokona przelewem na konto zleceniobiorcy (klubu). 

VI. Inne warunki: 

 Od uczestników nie przewiduje się pobierania opłat (wpisowe). 

 Szczegółowe warunki realizacji zostaną określone w umowie dwustronnej miedzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

VII. Termin i sposób złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 14 października 2014 r.  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 lub fax 33/ 

843 60 17. 

 

Wszelkie pytania należy kierować do biura Stowarzyszenia tel. 33/ 843 60 17, 506 026 272 

mailto:biuro@dsiw.pl

