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LGD.RZ.4.2014 

Zapytanie ofertowe 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”  działając na podstawie art. 4 pkt 

8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2010, Nr 113 poz. 759 z późn. zm), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwraca się z prośbą                       

o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie wyjazdu studyjnego tj. zakwaterowanie, 

wyżywienie, pokazy jazdy tatarskiej, turniej łuczniczy oraz wizyta w Kruszynianach, 

warsztaty kultury tatarskiej itp.  

Opis przedmiotu zamówienia: 

1/ Usługa noclegowa: 

a) Noclegi zorganizowane w  pokojach 2 – osobowych z łazienką oraz z dostępem 

do miejsc parkingowych, 

b/ 21 osób,  

c/ Ilość noclegów: 1 dla każdej osoby  

2/ Usługa żywieniowa: 

a) Ilość osób: 21, 

b) Pierwszy dzień: obiad, kolacja,  

c) Drugi dzień: śniadania, obiad,  

d)  szczegółowy harmonogram posiłków dostosowany do potrzeb zamawiającego,  

 

3/ Warsztaty kultury tatarskiej,  

4/ Usługa pokazu jazdy tatarskiej oraz turniej łuczniczy, 

5/ Wizyta w Kruszynianach z przewodnikiem,  

 

6/ Termin płatności do 7 dni od daty wystawienia faktury. 

 

7/ Oferent składający ofertę  wyraża zgodę na: 

a) rezygnację z zamówionych usług przez zamawiającego w terminie do 7 dni 

przed realizacją usługi, 

b) brak możliwości przedpłaty,  
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c) proporcjonalnie obniżenia ceny usługi w przypadku mniejszej liczby odbiorcy 

usług i poinformowanie o tym fakcie oferenta przed rozpoczęciem spotkania.  

 

 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował wysoką jakością usługi (cena jest 

kryterium drugorzędnym) (ceny proszę podawać w kwotach brutto). 

 

 
Ofertę należy przesłać w terminie do 19.12.2014r. do godziny 12.00  

Na adres:  

Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ 

ul. Szosa Zambrowska 1/27 

18-400 Łomża 

e-mail: lgdsasiedzi@gmail.com 

Tel/fax. 86 473- 53 -35 

 

Osoby uprawnione do kontaktu ze strony zamawiającego: 

Renata Ramotowska, Daria Malinowska - tel/fax. 86 473- 53 -35 

 

 

 
 
 

 

 

 


