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Zapytanie ofertowe nr 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Stowarzyszenie „SIEJA”; ul. Mieszka I 1; 73
REGON: 320-73-52-25; KRS: 0000338733
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówieniajest usługa w zakresie 

plenerowejpt.:„ I spławikowe zawody w
Rybackiej Stowarzyszenia
rozwój sektora rybołówstwa

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 

usługę w zakresie przygotowania i realizacji 
zawody wędkarskie o puchar Prezesa Lokalne

3. Miejsce zawodów: Pyrzyce (

4. Uczestnictwo: 6 osobowe reprezentacje mieszka

Stowarzyszenia „Sieja położ

stargardzkiego – Chociwel, Dobrzany, Dolice, I

Szczeciński,  

pyrzyckiego – Pyrzyce, Przelewice, Warnice, 

łobeskiego – Węgorzyno, 

myśliborskiego – Barlinek. 

5. Zasady: 

� zawody przeprowadzane zgodnie z obowi

Połowu Ryb Polskiego Zwi

� zawody rozgrywane jako jednoturowe,

� zawodnik łowi na jedn

6. Oferta powinna być podpisana przez osob

7. W przypadku, gdy zamawiaj

względu na to, że złożone zostan

którzy złożyli w/w oferty zostan

Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składaj

zaoferować cen wyższych ni
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Marianowo, dnia 

, fax +48 91 578 25 18 
720; 883 600 346; 883 500 759 

 
Zapytanie ofertowe nr 10/2012 

 
 

Stowarzyszenie „SIEJA”; ul. Mieszka I 1; 73-121 Marianowo; NIP: 854
25; KRS: 0000338733. 

ZAMÓWIENIA 
jest usługa w zakresie przygotowania i realizacji

„ I spławikowe zawody wędkarskie o puchar Prezesa Lokalne
Rybackiej Stowarzyszenia Sieja”w ramach Programu Operacyjnego ,,

sektora rybołówstwai nadbrzeżnych obszarów rybackich2007-2013”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1pn.
w zakresie przygotowania i realizacji imprezy plenerowej 

puchar Prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia
Miejsce zawodów: Pyrzyce (zbiornik Sicina) 

Uczestnictwo: 6 osobowe reprezentacje mieszkańców z 12 gmin członkowskich 

położonych w czterech powiatach:  

ciwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stargard 

Pyrzyce, Przelewice, Warnice,  

 

 

zawody przeprowadzane zgodnie z obowiązującym Regulaminem Amatorskiego 

wu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego, 

zawody rozgrywane jako jednoturowe, 

zawodnik łowi na jedną wędkę metodą spławikową. 

 podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.

W przypadku, gdy zamawiający nie będzie w stanie wyłonić najkorzystniejszej oferty ze 

żone zostaną oferty o takiej samej łącznej warto

yli w/w oferty zostaną wezwani do złożenia w terminie okre

cego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mog

szych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, 

Marianowo, dnia 13.09.2012 r. 

121 Marianowo; NIP: 854-236-44-87;                  

realizacjiimprezy 

dkarskie o puchar Prezesa Lokalnej Grupy 
w ramach Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony 

2013”. 
pn.Oferta cenowa –na 

imprezy plenerowej pt.: „ I spławikowe 
j Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Sieja”. 

ców z 12 gmin członkowskich 

sko, Kobylanka, Marianowo, Stargard 

cym Regulaminem Amatorskiego 

 do reprezentowania firmy. 

 najkorzystniejszej oferty ze 

cznej wartości brutto, oferenci, 

enia w terminie określonym przez 

c oferty dodatkowe, nie mogą 
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8. Czas realizacji imprezy plenerowej

9. Zamawiający dopuszcza mo

10. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia okre

a Oferentem po wyborze oferty

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien złożyć ofertę

zawierający opis realizowanej usługi 

spławikowych zawodów wędkarskich o puchar Prezesa Lokalnej Grupy 
Stowarzyszenia”. 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być złoż
zapytania Oferta cenowa 
plenerowej „ I spławikowe zawody w
Rybackiej Stowarzyszenia
proponowany regulamini 

dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie „SIEJA”, ul. Mieszka I 1, 73

lub przesłana w formie skanu  poczt

faxem +48 91 5782518do dnia
2. Oferty złożone po terminie nie b

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj

treści złożonych ofert. 

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 

 

V. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny wa

projektu pt.: „ I spławikowe zawody w
Rybackiej Stowarzyszenie Sieja”
Zamawiający za wykonaną usług

otrzymania faktury VAT/rachunku

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru 

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE OFERENTÓW

Wskazane jest doświadczenia w wykonaniu podobnych

syntetyczne opisanie doświadczenia
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plenerowejdokońca października 2012 r.  
możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

realizacji przedmiotu zamówienia określi umowa zawarta pomi

e oferty. 

TOWANIA OFERTY 
 ofertę do dnia25.09.2012r.w formie załącznik

cy opis realizowanej usługi i dołączając proponowany regulamin zawodów 

ędkarskich o puchar Prezesa Lokalnej Grupy 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 złożona w wersji pisemnejpoprzez złożeniezał

Oferta cenowa – na usługę w zakresie przygotowania i realizacji imprezy 
„ I spławikowe zawody wędkarskie o puchar Prezesa Lokalne

Rybackiej Stowarzyszenia SIEJA”zawierającej opis organizacji i realizacji 

 przesłana za pośrednictwem poczty (tradycyjnej, kurierem) lub 

cie na adres: Stowarzyszenie „SIEJA”, ul. Mieszka I 1, 73

przesłana w formie skanu  pocztą elektroniczną na adres: e-mail: 

do dnia25.09.2012 r. do godziny 15:15. 
one po terminie nie będą rozpatrywane. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyja

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.lgr-sieja@wp.pl 

cy dokona oceny ważnych ofert na  usługę w zakresie przygotowania i realizacji 
: „ I spławikowe zawody wędkarskie o puchar Prezesa Lokalnej Grupy 

Rybackiej Stowarzyszenie Sieja”do dnia 28.09.2012 r. 
ą usługę dokona płatności przelewem w cią

/rachunku.  

cy zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru żadnej z ofert.

YMAGANIA DOTYCZACE OFERENTÓW 

iadczenia w wykonaniu podobnychimprez plenerowych,

wiadczenia.  

finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, 

ci zamówienia podwykonawcom. 

zawarta pomiędzy Zamawiającym 

cznikanr 1(w załączeniu) 

proponowany regulamin zawodów „ I 
dkarskich o puchar Prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej 

niezałącznika nr 1 do 

owania i realizacji imprezy 
dkarskie o puchar Prezesa Lokalnej Grupy 

organizacji i realizacji imprezy plus 

rednictwem poczty (tradycyjnej, kurierem) lub 

cie na adres: Stowarzyszenie „SIEJA”, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo 

mail: lgr-sieja@wp.pllub 

 od oferentów wyjaśnień dotyczących 

w zakresie przygotowania i realizacji 
puchar Prezesa Lokalnej Grupy 

ci przelewem w ciągu 14 dni od daty 

adnej z ofert. 

imprez plenerowych, prosimy o 
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VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty 
informacji zamieszczonej na stronie internetowej
oferent którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony drog
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami 
wdrażania i promocji  Stowarzyszenia „Sieja”
sieja@wp.pl 
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CE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za po

na stronie internetowej Stowarzyszenia „Sieja”www.lgr
oferent którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony drogą mail

 do kontaktu z oferentami jestDaniel Wieczorkiewicz specjalista ds. 
ania i promocji  Stowarzyszenia „Sieja” tel.91 578 25 18, kom. 883

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, 

CE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

www.lgr-sieja.pl, ponadto 
 mailową lub telefonicznie. 

Daniel Wieczorkiewicz specjalista ds. 
578 25 18, kom. 883 500 759, e-mail: lgr-
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…...............................................................
                     (pieczęć oferenta) 
 
NIP ….........................................................
 
REGON ….................................................
 
Telefon…………..… e-mail…....................

Oferta cenowa – na usług
spławikowezawody wędkarskie

 

I. Opis przykładowy, zawieraj
 

1) Uczestnicy zawodów: 6 osobowe reprezentacje 12 gmin 

np. do 8 uczestników spo

reprezentacji). 

Łącznie ilość osób uczestnicz

przez zlecającego usługę).

2) Miejsce zawodów – Pyrzyce (zbiornik Sicina)

3) Planowany termin: ……………………………..

4) Zakres usługi - w ramach usługi nale

przygotowanie stanowisk w

catering dla uczestników, go

ciepłe napoje i poczęstunek, po zawodach gor

Ponadto:drobne upominki dla wszystkich uczestników 

najlepszych w klasyfikacji indywidualnej puchary 3 w klasyfikacji indywidualnej i

drużynowej, łącznie 6 pucharów
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…………………………………………………  

…............................................................... 

NIP …......................................................... 

…................................................. 

mail….................... 

Stowarzyszenie „SIEJA”

 

 

na usługę w zakresie organizacji imprezy plenerowej 
ędkarskie o puchar Prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej 

Stowarzyszenia SIEJA” 

zawierający niezbędne wymagania zlecającego usług

Uczestnicy zawodów: 6 osobowe reprezentacje 12 gmin – członków LGR Sieja, dodatkowo 

np. do 8 uczestników spośród zaproszonych gości ( zorganizowanie  i zaproszenie 

 osób uczestniczących: do 80 uczestników zawodów + 20 go
. 

Pyrzyce (zbiornik Sicina) 

Planowany termin: …………………………….. 

ramach usługi należy przewidzieć przede wszystkim: wynaj

przygotowanie stanowisk wędkarskich (rezerwacja łowiska, podział na sektory),  5 

catering dla uczestników, gości, organizatorów – łącznie 100 osób (rano przed 

stunek, po zawodach gorący posiłek, zimne i ciepłe napoje)

upominki dla wszystkich uczestników - 80 osób nagrody rzeczowe dla 10 

najlepszych w klasyfikacji indywidualnej puchary 3 w klasyfikacji indywidualnej i

cznie 6 pucharów,ubezpieczenie NW dla uczestników. 

finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, 

 
Załącznik nr 1 

 
 
 

…………………………………………………   
(miejscowość data) 

 

 
Stowarzyszenie „SIEJA” 

ul. Mieszka I 1 
73-121 Marianowo 

imprezy plenerowej „ I 
o puchar Prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej 

ącego usługę. 

członków LGR Sieja, dodatkowo 

( zorganizowanie  i zaproszenie 

80 uczestników zawodów + 20 gości(wskazanych 

 przede wszystkim: wynajęcie łowiska, 

dkarskich (rezerwacja łowiska, podział na sektory),  5 sędziów, 

cznie 100 osób (rano przed zawodami 

cy posiłek, zimne i ciepłe napoje). 

80 osób nagrody rzeczowe dla 10 

najlepszych w klasyfikacji indywidualnej puchary 3 w klasyfikacji indywidualnej i 3 w 
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II. Doświadczenie w zakresie realizacji podobnych imprez plenerowych ( opis).
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

 
III. Zobowiązania oferenta:

 
1. Wszystkie materiały promocyjne i nagrody b

Operacyjnego RYBY. 
2. Jako Oferent usługi bierzemy na siebie odpowiedzialno

imprezy plenerowej. 
3.  Jako organizator imprezy plenerowej 

odpowiedzialności za przygotowanie i przeprowadzenie operacji zgodnie z obowi
przepisami prawa. Zawody przeprowadzane b
Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Zwi
 

IV. Całkowity koszt usługi netto ……………………, koszt brutto …………………………. .
 
 
W załączeniu propozycja regulamin

Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia

 
 
 
 
 
 
 

……………..…………………………

/osoba uprawniona
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wiadczenie w zakresie realizacji podobnych imprez plenerowych ( opis).
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

zania oferenta: 

Wszystkie materiały promocyjne i nagrody będą  zawierać obowiązujące logotypy Programu 

Jako Oferent usługi bierzemy na siebie odpowiedzialność za całokształt organizacji i 

Jako organizator imprezy plenerowej – zwodów wędkarskich zobowiązujemy si
ci za przygotowanie i przeprowadzenie operacji zgodnie z obowi

Zawody przeprowadzane będą zrealizowane zgodnie z obowi
Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego

Całkowity koszt usługi netto ……………………, koszt brutto …………………………. .

regulaminu„ I spławikowych zawodów wędkarskich o puchar Prezesa 
Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia SIEJA”. 

……………………………………………………………………
Pieczątka i podpis oferenta 

/osoba uprawniona do reprezentowania firmy lub osoba upoważniona/

finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, 

wiadczenie w zakresie realizacji podobnych imprez plenerowych ( opis). 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

zujące logotypy Programu 

 za całokształt organizacji i realizacji 

dkarskich zobowiązujemy się do  pełnej 
ci za przygotowanie i przeprowadzenie operacji zgodnie z obowiązującymi 

zgodnie z obowiązującym 
dkarskiego. 

Całkowity koszt usługi netto ……………………, koszt brutto …………………………. . 

dkarskich o puchar Prezesa 

………………………………………………..… 

a/ 


