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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2019/AGRO 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje dostawcy usługi organizacji i 
przeprowadzenia warsztatów dla interpretatorów przyrody w Województwach: Lubelskie, 
Pomorskie, Dolnośląskie, Lubuskie, Mazowieckie. W terminie 01-02.2020 na potrzeby 
projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacja i  przeprowadzenie trzech warsztatów interpretacji przyrody  

w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00 obejmująca: 

-rekrutację uczestników /20 osób/ 

-usługa szkoleniowa / 2 trenerów -  

- zakwaterowanie dla 26 osób, 3 noce  

- całodobowe wyżywienie dla 26  

- sala konferencyjna wraz z wyposażeniem (ekran, projektor + kompatybilny komputer/laptop) mieszcząca 26 

osób  

 

 Program ramowy warsztatu:  
1 dzień  

 

związanych z zawodową interpretacją przyrody (3 godziny)  
 
2 dzień  

kadrę projektu ( 1h)  

terenie, (cały dzień)  
 
3 dzień  

umiejętności miękkich (3 godziny, praca przyrodnika, eksperta ds. komunikacji, specjalisty ds. 
organizacji warsztatu, kadra projektu).  

chronionego krajobrazu w celu ochrony środowiska na terenie którego prowadzona jest turystyka. 
Zajęcia z przyrodnikiem (1godzina).  
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*nagranie filmów odbędzie się poprzez użycie własnych telefonów komórkowych/aparatów 

fotograficznych/kamer. Filmy mają na celu roboczą analizę umiejętności i wiedzy interpretatora 

przyrody. Najlepsze filmy zostaną ukazane (za zgodą osób sfilmowanych) na stronie internetowej 

projektu www.natura2000.org.pl 

Termin , sposób i miejsce złożenia oferty 

Oferta powinna zawierać: 

Nazwę i adres ośrodka 

Cenę jednostkową netto, Cenę jednostkową brutto, Cenę całkowitą netto, Cenę całkowitą brutto elementów 

usługi:  

Nocleg 

Śniadanie 

Obiad 

Kolacja  

Sala konferencyjna z wyposażeniem 

oraz cenę netto i cenę brutto całkowitej usługi. 

Oferty prosimy wysyłać drogą mailową na skrzynkę pocztową: h.kryszynska@ine-isd.org.pl. Termin nadsyłania 

ofert upływa 22 grudnia .2019 r do godziny 15:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną zawiadomieni drogą mailową po zakończeniu postępowania o jego 

wynikach  

Wybrany w drodze niniejszego zapytania ofertowego Wykonawca podpisze umowę z Fundacją Instytut na rzecz 

Ekorozwoju.  

Osoba do kontaktu: Hanna Kryszyńska, e-mail: h.kryszynska@ine-isd.org.pl. 

 

Wykonawca dopuszcza składanie ofert częściowych na wybraną lokalizację 

 

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi oferentami.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.  

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

Kryterium oceny oferty:  

Cena. 

mailto:h.kryszynska@ine-isd.org.pl
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Istotne postanowienia umowy  

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w oparciu o rzeczywistą ilość Uczestników. 

Ostateczna ilość zostanie podana w terminie 2 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. 

2. Wykonawca zapewni wyżywienie Uczestnikom warsztatów z uwzględnieniem specjalnych wymagań 

żywieniowych (dieta bezmleczna, bezglutenowa, cukrzycowa, niskotłuszczowa, wegetariańska). Zamawiający 

poda wymagania w zakresie diet najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.  


