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Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wydarzenie promocyjno-aktywizacyjne „Warsztaty 
florystyczno-dekoratorskie”. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto wraz z elementami opisanymi w 
punktach II i III zamówienia. 

Wykonanie usługi współfinansowane jest w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 

19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Dolina Wełny” 

siedziba: Plac Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko 

biuro: ul. Kolejowa 24, pok. 202, II piętro, 62-100 Wągrowiec 

NIP: 7661927111, Regon: 300387389, KRS: 0000263646 

II. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA: 

 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów florystyczno-dekoratorskich, które zawierać 

powinny zarówno elementy wiedzy teoretycznej jak i praktycznej. 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 ilość grup/uczestników: 4 grupy (po 15-20 osób) łącznie ok. 60-80 osób, 

 uczestnicy: mieszkańcy obszaru LGD 

 termin: miesiąc Czerwiec 2021 r. 

 czas trwania warsztatów: dla 1 grupy – ok. 4 godzin (10.00 – 14.00) 

 forma szkolenia: warsztatowo-teoretyczna 

 miejsce warsztatów: 

GRUPA MIEJSCE warsztatów GMINA UCZESTNICY z terenu: 

1 grupa 
Świetlica wiejska 

w Popowie Kościelnym 
62-290 Mieścisko 

Mieścisko, Kiszkowo, 

Skoki. 

2 grupa 
Świetlica Wiejska  

w Niemczynie 
62-110 Damasławek Damasławek, Wapno. 

3 grupa 
Świetlica Wiejska 

w Pawłowie Żońskim 
62-100 Wągrowiec Wągrowiec, Rogoźno. 

4 grupa 
Świetlica Wiejska 

w Zbyszewicach 
64-830 Margonin Margonin, Gołańcz 

 

III. INFORMACJE DODATKOWE: 

 Wykonawca zapewnia: materiały florystyczne i dekoratorskie dla wszystkich uczestników, narzędzia 

niezbędne do przeprowadzenia warsztatów 

 Zamawiający zapewnia: salę warsztatową, rekrutację uczestników, wykonanie dokumentacji fotograficznej 

oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników i Wykonawcy. 

IV. OPIS OFERENTA: 

 Osoba posiadająca doświadczenie i wiedzę do przeprowadzenia warsztatów, 

 Osoba posiadająca kwalifikacje i uprawnienia do przeprowadzenia warsztatów, 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości części lub całości zamówienia podwykonawcy. 

ZAPYTANIE OFERTOWE LGD Nr: STDW/001/2021 Data:  21 maja 2020 r. 
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V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 Oferent powinien sporządzić ofertę w postaci szczegółowej kalkulacji elementów przedmiotu zamówienia – 

na załączonym formularzu ofertowym.  

 Dopuszcza się możliwość składania ofert tylko na pełen zakres zamówienia. 

 Cena określona w ofercie uwzględnia wykonanie wszystkich czynności i prac oraz zawiera wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej 

ofercie. 

 Koszty dojazdu i ewentualnego noclegu Wykonawca pokrywa we własnym zakresie. 

 Oferta musi zawierać liczbę przeprowadzonych przez Wykonawcę warsztatów będących przedmiotem 

zapytania ofertowego. 

 Do oferty dołączyć, jako załącznik – proponowany program warsztatów. 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

biuro_dolinawelny@o2.pl lub też dostarczona osobiście do Biura LGD przy ul. Kolejowej 24 w Wągrowcu. 

 O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura LGD. 

 Złożenie Oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem Zamówienia. 

 Termin składania ofert upływa w dniu 31 maja 2021 r., o godzinie 13.00. 

VII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

1) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli: 

 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do pozostałych złożonych ofert, 

 nie zawiera wymaganych danych z pkt. IV i V 

 została złożona po terminie 

2) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 Cena  – 100 % 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: 

 zawiadomi wybranego oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-maila. 

2) Wybrany oferent otrzyma w terminie od 1 do 3 dni Zamówienie wykonane przez Lokalną Grupę 

Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”. 

3) Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej Oferty, zawrze Umowę Zlecenia z Wykonawcą. 

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI: 

 Forma płatności: Przelew bankowy po realizacji Zamówienia, z minimalnym 14-dniowym terminem płatności 

za wykonaną usługę. 

 Termin zapłaty za w/w usługę: minimum 14 dni od otrzymania dokumentu do zapłaty. 

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia do złożenia Zamówienia. 

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o Prawo zamówień publicznych. 

 Z poważaniem, 

Pracownik Biura LGD 
ds. promocji i współpracy oraz obsługi Rady 

Anna Wozniak 
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