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Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 
 

Rzeszów, 7.08.2015 r. 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  

i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” 

Rynek 16/1 

35-064 Rzeszów 

tel./fax17 852 85 26 

e-mail: ewelina.n@procarpathia.pl 

 

 

Zapytanie ofertowe 

o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro 

 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” 

współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi 

krajami członkowskimi Unii Europejskiej, prosimy o składanie ofert na opracowanie 

Kompleksowego Pakietu Ofert Turystycznych po Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki 

uwzględniając elementy turystyki kulinarnej (produkty regionalne, tradycyjne i ekologiczne 

województwa podkarpackiego) i kulturowej.   

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, 35-064 Rzeszów, Rynek 

16/1 w ramach realizowanego projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” 

współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi 

krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu 

„Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” z zachowaniem zasady konkurencyjności. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Kompleksowego Pakietu Ofert Turystycznych po 

Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki uwzględniając elementy turystyki kulinarnej (produkty 

regionalne, tradycyjne i ekologiczne województwa podkarpackiego) i kulturowej.   
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Pakiet powinien uwzględniad 5 pakietów skierowanych do różnych grup odbiorców: 

a) rodzin z dziedmi (ok. 3-5 osób); 

b) grup znajomych (ok. 6-12 osób); 

c) osób samotnie podróżujących;  

d) oferta dla par; 

e) grup zorganizowanych, wycieczek (więcej niż 12 osób); 

2. W każdym pakiecie powinny się znaleźd 2 oferty ze względu na czas pobytu (np. oferta 

weekendowa i tygodniowa); 

3. Oferty powinny uwzględniad elementy turystyki kulinarnej (produkty regionalne, 

tradycyjne i ekologiczne województwa podkarpackiego) i kulturowej; 

4. Opracowanie powinno zawierad fotografie opisywanych obiektów, miejsc, itp. 

 

IV. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA 

 

Posiadanie minimum 2-letniego doświadczenia w podobnym obszarze tematycznym w ciągu 

ostatnich dwóch lat. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia -29 września 2015 r. 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Oferent powinien stworzyd ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania. 

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna byd przesłana/dostarczonana otrzymanym formularzu ofertowym za 

pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres ewelina.n@procarpathia.pl, poczty tradycyjnej 

na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rynek 

16/1, 35-064 Rzeszów lub dostarczona osobiście do siedziby Biura Produktu Regionalnego, 

Tradycyjnego, Ekologicznego (Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów) do dnia 21.08.2015r. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją ofertę. 

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.podkarpackiesmaki.pl oraz 

www.procarpathia.pl 

 

mailto:ewelina.n@procarpathia.pl
http://www.podkarpackiesmaki.pl/
http://www.procarpathia.pl/
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VIII. OCENA OFERT  

 

Wykonawca usługi zostanie wyłoniony w oparciu o najkorzystniejszą cenowo ofertę (cena -100 %). 

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

1. Wykonawca usługi zostanie wyłoniony w dniu 24.08.2015 r. i poinformowany drogą mailową. 

2. Wynik najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony również na stronie internetowej 

www.podkarpackiesmaki.pl oraz www.procarpathia.pl 

 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

- jej treśd nie odpowiada treści zapytanie ofertowego, 

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

 

X. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewelina Nycz pod numerem telefonu 17 852 85 26, 661 113 

291 oraz adresem e-mail: ewelina.n@procarpathia.pl 

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od oferentów wyjaśnieo dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:  

1. Formularz ofertowy.  

 

 

http://www.podkarpackiesmaki.pl/
http://www.procarpathia.pl/
mailto:ewelina.n@procarpathia.pl

