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             Rajsko, dn. 12.07.2013r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na przeprowadzenie szkolenia aktywizującego 
 dla podmiotów sektora rybackiego z obszaru LGR 

 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka  „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z siedzibą: 

Rajsko ul. Edukacyjna 9 ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie szkolenia 

aktywizującego dla podmiotów sektora rybackiego z obszaru LGR. 

 

 
I. Zakres tematyczny: 

 
1. Dostępność dofinansowania dla sektora rybackiego w ramach PO RYBY 

2007-2013. 
2. Przykłady zrealizowanych(wybranych) operacji przez sektor rybacki w 

ramach PO RYBY 2007-2013. 

3. Uwarunkowania ekonomiczno-finansowe prowadzenia działalności 
rybackiej oraz dodatkowej działalności gospodarczej (ZUS, KRUS, 

podatek dochodowy, VAT, dokumentacja). 
4. Aplikowanie o środki – wniosek o dofinansowanie, biznesplan, analiza 

finansowa dla sektora rybackiego z programu PO RYBY 2007-2013. 

 
 

II. Planowana grupa docelowa – 20 osób  

Zleceniobiorca jest zobowiązany przygotować materiały szkoleniowe w ilości – 

22 egzemplarze. 

 
III. Miejsce szkolenia – obszar LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki” 

Stowarzyszenie zabezpieczy lokal we własnym zakresie. 
 

IV. Termin realizacji szkolenia –  sierpień 2013 r. 
(preferowana III dekada)  

 

V. Czas trwania szkolenia – 6 godzin lekcyjnych 
 

VI. Kryterium wyboru oferty:  
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował ceną oraz 
udokumentowanym doświadczeniem, świadczącym o posiadaniu potencjału do 

wykonania zadania. 



                                          

 

   

 
 

 

      

                                                                
 
 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego 

 zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” 
 

Rajsko ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim 

tel./ fax 33 843 60 17     e-mali: biuro@dsiw.pl 

www.dsiw.pl 

 
 

 

 
VII. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa regulująca szczegółowe 

warunki przeprowadzenia szkolenia. 
 

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:  
 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 30 lipca 2013 r. : 
a) osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na adres  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, 
Rajsko, ul. Edukacyjna 9 lub 

b) na nr fax: 33/ 843 60 17 lub 
c) pocztą e-mail: biuro@dsiw.pl 

 

 
IX. Warunki płatności: przelew do 14 dni od otrzymania faktury/rachunku.  

Wystawienie faktury/rachunku nastąpi po dokonaniu odbioru 
przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru.   
 

X. Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:    
 

Roman Olejarz,  tel. 33/ 843 60 17, 506 026 272 
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