
PODHALAŃSKA Lokalna Grupa Działania
Siedziba: Ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin
Adres korespondencyjny: ul. Orkana 37 c, 34-424 Szaflary
Tel: 18 20 11 543; e-mail: info@podhalanska.pl; www.podhalanska.pl
NIP: 7361635769             REGON: 120228552             KRS: 0000250669

ZAPYTANIE OFERTOWE 
z dnia 06.06.2019 r.

Dotyczy: Organizacji pobytu uczestników w ramach zagranicznego wyjazdu studyjnego do Austrii

Zamawiający:
Podhalańska Lokalna Grupa Działania 
Siedziba: ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin 
Biuro/adres do korespondencji: ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary
KRS: 0000250669, REGON: 120228552, NIP: 7361635769 
Tel. 18-20-11-543 
www.podhalanska.pl 

1.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest organizacja pobytu uczestników w terminie od 27 do 29 września
2019 roku, w ramach zagranicznego wyjazdu studyjnego do Austrii,  mającego na celu inspirację
tamtejszym regionem, który jest turystycznie i kulturowo zbliżony do regionu obszaru Podhalańskiej
LGD do utworzenia sieci współpracy - integracji branż mających znaczenie dla sprzedaży i promocji
produktów lokalnych na terenie Podhalańskiej LGD, w tym: 

a) nocleg i wyżywienie uczestników - dwa noclegi, dwa dni wyżywienia w formie śniadania i 
obiadokolacji dla 22 uczestników

b) opiekę przewodnika i tłumacza dla 22 uczestników (w tym koszt transportu, ubezpieczenia oraz 
organizacji)

c) Koszty zwiedzania szlaku turystyki Kulinarnej (minimum 3 miejsca nawiązujące do regionu 
Podhala – obszaru Podhalańskiej LGD, wraz z degustacją) dla 22 uczestników

1.2 W ramach przedmiotowego zamówienia Oferent przedstawi propozycję programu wyjazdu wraz
z wyceną - łączne ceny brutto przedmiotu zamówienia oraz ceny dla każdej z pozycji z punktu 1.1 a-
c osobno dla realizacji wyjazdu dla 22 uczestników, 
-  osobno dla realizacji wyjazdu do regionu Karyntia  i zwiedzania szlaku Slow Food travel Alpe Adria
oraz wizyty na Festiwalu Sera
oraz
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-  osobno  dla  realizacji  wyjazdu  do  podobnego  regionu  w  Austrii  w  okolicach  Wiednia  (bliższa
lokalizacja), mając na uwadze aby propozycja wpisywała się w poniższy opis:
„Wyjazd  do  regionu  w  Austrii  gdzie  doskonale  funkcjonuje  szlak  turystyki  kullinarnej.   Chcąc
zachęcić  lokalnych  wytwórców  z  różnych  branż,  do  integracji  w  zakresie  produktu  lokalnego
konieczne jest podjecie zintegrowanych działań wzmacniających kapitał społeczny i  wspierających
tworzenie dobrego klimatu do współpracy,  pod pieczą lidera jakim jest Podhalańska LGD. Forma
funkcjonowania w Austrii turystyki kulinarnej, gdzie doskonale połączono promocję, wytwarzanie i
sprzedaż produktów lokalnych w formie jednego produktu turystycznego integrującego wytwórców
lokalnych,  może być inspiracją i  wzorcem dla producentów i  osób zaangażowanych w promocję
obszaru Podhalańskeij LGD.”

1.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych 

2.WYMAGANE TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

2.1 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie umożliwiającym
odbycie  wyjazdu  w  dniach  od  27  do  29  września  2019  roku.  (wyjazd  w  godzinach  wczesno-
porannych, powrót w godzinach wieczornych 29.09.2019)

3.WARUNKI PŁATNOŚCI 

Warunki płatności zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą

4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU OFERENTA W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który posiada: 
a) działalność zajmującą się organizacją wyjazdów zagranicznych 
b) doświadczenie w realizacji wyjazdów studyjnych zagranicznych na terenie Unii Europejskiej w 
podobnym zakresie

5.WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ OFERENCI: 

5.1 Oferta w formie programu wizyty/wyjazdu wraz z wyceną

6.OPIS PRZEDMIOTU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

6.1 Oferent powinien sporządzić oferty (wraz z programem wyjazdu) w języku polskim
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7.KRYTERIA WYBORU OFERT: 

Zamawiający przesyła zapytanie w celu rozeznaniu rynku w kwestii kosztu organizacji wyjazdu, w 
przypadku wyboru skontaktuje się z wybranym Oferentem, który spełni wymogi postawione 
przez Zamawiającego i zaoferuje najniższą cenę.

8.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

8.1  Ofertę  wraz  z  programem  wyjazdu  należy  dostarczyć  osobiście  do  biura  Zamawiającego  –
Podhalańska  Lokalna  Grupa Działania,  ul.  Orkana  37c,  34-424 Szaflary  lub elektronicznie  na  adres
info@podhalanska.pl
8.2  Termin składania  ofert  upływa w dniu  05.07.2019 r.  o  godzinie  15:00 –  liczy  się  data  oraz
godzina wpłynięcia do Podhalańskiej LGD

9. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą
Zamawiający  może  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  lub  wystąpi  istotna  zmiana
okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  zadania  będzie  niemożliwe,  a  czego  nie  można  było
przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego

10. INFORMACJE DODATKOWE 

10.1  Oferty,  które wpłyną do Podhalańskiej  LGD niekompletne lub po terminie  składania  ofert,
nie będą rozpatrywane
10.2 Oferentom, którzy nie zostali wybrani nie zostaną zwrócone dokumenty ofertowe

11. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI 

Paulina Kwak, tel. 18-20-11-543, e-mail: info@podhalanska.pl 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe służy do rozeznania rynku i nie będzie 
zobowiązujące  dla Podhalańskiej LGD do złożenia Zamówienia.

Zadanie objęte zapytaniem realizowane jest w ramach operacji pt. „Podhalański produkt lokalny – 
integracja branż mających znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu”, cel operacji: 
wzmocnienie kapitału społecznego w zakresie integracji branż mających znaczenie dla sprzedaży i 
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promocji produktów lokalnych na terenie Podhalańskiej LGD poprzez wspólny wyjazd studyjny, 
stworzenie bazy producentów oraz promocję produktów lokalnych na targach.


