Rzeszów, 20.09.2019r.
miejscowość, data

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9
na organizację wydarzenia mającego na celu promocję nowego transgranicznego produktu turystycznego pn. „Odkrywcy
Czarnego Złota” w ramach turystyki przygodowej Karpackie Przygody.
Dotyczy projektu numer: INT/EK/PO/1/II/B/0157, realizowanego w ramach mikroprojektu pt.:
„Karpackie Przygody – nowe transgraniczne produkty turystyczne”
Do niniejszego wydatku nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
na podstawie art. 4 pkt 8.

W związku z realizacją mikroprojektu pt. „Karpackie Przygody – nowe transgraniczne produkty turystyczne” zwracamy
się z zapytaniem ofertowym na usługę: organizację wydarzenia mającego na celu promocję nowego transgranicznego
produktu turystycznego pn. „Odkrywcy Czarnego Złota” w ramach turystyki przygodowej Karpackie Przygody.
I. ZAMAWIAJĄCY:
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Ul. Grunwaldzka 2, 35-068 Rzeszów
tel. 17 852 00 09
a.rokitowska@podkarpackie.travel
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zapytanie dotyczy: organizacji wydarzenia mającego na celu promocję nowego transgranicznego produktu turystycznego
pn. „Odkrywcy Czarnego Złota” w ramach turystyki przygodowej Karpackie Przygody. Trasa łączy najciekawsze miejsca
związane z powstaniem i rozwojem przemysłu naftowego na pograniczu polsko-słowackim. Działanie skierowane jest do 10
reprezentatywnych przedstawicieli grup docelowych takich jak np. rodzina z dziećmi, młodzież, osoby 50+. Zadaniem
uczestników jest przetestowanie powstałego produktu pod względem trudności, orientacji w terenie, oferowanych usług,
działań animacyjnych, funkcjonalności i użyteczności e-produktu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Zakres wydarzenia: 3 dni programu w terminie 25-27 października 2019 r.
2) Ilość uczestników: 10 osób + pilot/przewodnik
3) Opieka pilota przewodnika w trakcie trwania całego wydarzenia
4) Przebieg trasy, pogram szczegółowy (opracowany finalnie we współpracy z Zamawiającym) będzie zawierał
minimum:
a) Dzień 1
- Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce,
- Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce,
- Muzeum Podkarpackie w Krośnie,
- Pomnik Ignacego Łukasiewicza w Krośnie
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- Budynek dawnego Towarzystwa Zaliczkowego w Krośnie
b) Dzień 2
- Pałac w Polance,
- Grób Tytusa Trzecieskiego w Jedliczu,
- Grób Ignacego i Honoraty Łukasiewiczów oraz kaplica Klobassów i Parafia w Zręcinie po. Św. Stanisława Biskupa
Męczennika
- Źródło Bełkotka w Iwoniczu Zdroju
c) Dzień 3
- Mikova i źródło Dechtivka,
- Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
5) W ramach zadania Wykonawca opracuje szczegółowy program objazdu/wydarzenia, który powinien obejmować
wszystkie punkty na szlaku oraz okoliczne atrakcje zaproponowane przez Wykonawcę.
6) Organizator zapewni:
- transport w trakcie trwania wydarzenia (bus/autokar ze sprawną klimatyzacją i ogrzewaniem) wraz
z zabezpieczeniem odbioru uczestników i ich bagaży z lotniska lub dworca (Rzeszów) w dniu przyjazdu i dniu
wyjazdu. Wykonawca pokrywa koszty opłat drogowych i parkingowych oraz koszty uzyskania wszelkich innych
pozwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Wykonawca zapewni transport na miejscu w celu
dojazdu do wszelkich obiektów odwiedzanych przez uczestników. Wykonawca zapewni wyżywienie i nocleg dla
kierowcy/-ów busa/autokaru oraz pilota wycieczki.
- całodzienne wyżywienie w trakcie 3 dni wydarzenia (śniadania, obiady i obiadokolacje). Wymagania minimalne
dotyczące wyżywienia: zapewnienie pełnego wyżywienia tj. śniadania, obiady (w formie dwóch dań oraz deseru) i
kolacje. Wykonawca zapewni wariant dla osób o preferencjach wegetariańskich. Lista dań (szczegółowe menu)
będzie konsultowane z Zamawiającym.
- 2 noclegi dla 10 uczestników oraz pilota. Wymagania minimalne: pokoje jednoosobowe i dwuosobowe z łazienkami
wyposażone w TV, WiFi)
- opłaty za wstępy do zwiedzanych miejsc dla wszystkich uczestników wydarzenia
- w razie potrzeby pokrycie kosztów wypożyczenia sprzętu jak np. rower, kajak itp.
7) Nabór uczestników, którzy zostaną losowo wybrani spośród osób badanych w ankietach przeprowadzi Zamawiający.
8) Po akceptacji koncepcji – programu szczegółowego przez Zamawiającego, Wykonawca zorganizuje i zrealizuje objazd
a także rozda uczestnikom krótką ankietę sprawdzającą poziom zadowolenia uczestników i opracowania produktu
turystycznego.
Obszar objęty projektem tj. obszar realizacji działań w ramach wydarzenia:
- po stronie polskiej: powiat bieszczadzki, powiat jasielski, powiat krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, powiat
leski, powiat sanocki, powiat jarosławski, powiat przemyski, powiat lubaczowski, miasto na prawach powiatu Przemyśl,
powiat przeworski, miasto na prawach powiatu Rzeszów, powiat rzeszowski;
- po stronie słowackiej: okres Sabinov, okres Prešov, okres Bardejov, okres Svidník, okres Vranov nad Topľou, okres Snina,
okres Medzilaborce, okres Humenné
Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2019r.
III. WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – warunki udziału oferty w ocenie:
1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego
zapytania ofertowego.
2. Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny, a także znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
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IV. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Cena 100%.
2. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najtańszej oferty spełniającej wszystkie wymagania zgodnie
z pkt. III.
3. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.
V. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferta z załącznikami winna być złożona na druku załączonego Formularza do dnia 25.09.2019r. do godz. 14:00 w siedzibie
Zamawiającego osobiście, pocztą lub w formie skanu elektronicznego na adres mailowy: a.rokitowska@podkarpackie.travel
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Ceny muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.
4. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta winna zawierać: Wypełniony Formularz oferty - załącznik nr 1.
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie/e-mailowo Wykonawcę, którego oferta
została wybrana.
2. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych niniejszym zapytaniem podlega odrzuceniu.
3. Powodem do odrzucenia oferty będzie także podanie ceny przewyższającej zaplanowany budżet, w takim wypadku
zostanie wybrana oferta o najwyższej wartości punktowej, jeżeli cena zawarta w tej ofercie nie będzie przekraczać
kwoty zaplanowanej w budżecie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
5. Zawarcie umowy/zlecenia z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
2 tygodni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Po zrealizowaniu zadania i otrzymaniu przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT/ rachunku, zostanie
dokonana płatność przelewem w terminie do 14 dni na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Płatność dokonywana będzie w polskich złotych.
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 852 00 09, e-mail: a.rokitowska@podkarpackie.travel.
Osobą wyznaczoną do kontaktów jest: Agnieszka Rokitowska.
Załączniki:
1. Formularz oferty
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