
                             

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Kurzętnik, 05.06.2018 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska
ul. Sienkiewicza 2
13- 306 Kurzętnik
tel./fax. 56 49 181 63
kom. 514154474
biuro@lgdziemialubawska.pl

PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 25 CZERWCA 2018 ROKU

Zapytanie ofertowe nr 12/ZO/2018
dotyczy: Zorganizowania zajęć ruchowo-tanecznych dla seniorów, z dojazdem do miejsca realizacji

projektu Aktywni Seniorzy

I.  Zamawiający
Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska
ul. Sienkiewicza 2
13- 306 Kurzętnik
NIP: 8771435993, KRS: 0000253650

II. Opis usługi:
1. Przedmiotem usługi jest zorganizowania zajęć ruchowo-tanecznych dla seniorów, z dojazdem do 

miejsca realizacji projektu Aktywni Seniorzy.
2.  Szczegółowy opis usługi- zgodnie z załączonym formularzem oferty.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części bądź całości usługi podwykonawcom.
5. Zarząd LGD Ziemia Lubawska może zażądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej 

oferty.

III. Termin wykonywania usługi:
Wykonawca będzie realizował usługę cyklicznie, w terminie 25.06.2018 r. – 06.07.2018 r.

IV. Opis sposobu wykonywania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
Oferta powinna:
- zawierać nazwę oferenta 
- być opatrzona pieczątką firmową
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- być podpisana przez wykonawcę

V. Miejsce oraz termin składania ofert:
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA

ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik
Biuro: ul. Sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik

tel/faks: (56) 491 8163
www.lgdziemialubawska.pl

mailto:biuro@lgdziemialubawska.pl
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1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
biuro@lgdziemialubawska.pl, faksem na nr 56 49 181 63, poczty polskiej lub dostarczona 
osobiście na adres: Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, ul. Sienkiewicza 2, 13-306 
Kurzętnik do dnia 18.06.2018 r. do godz. 12:00. Przedłużamy termin składania ofert do dnia 
25.06.2018 r. do godz. 12:00

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferent może przed upływem terminu zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

złożonych ofert. 
5. Zapytania ofertowe zamieszczono na stronie: www.lgdziemialubawska.pl

VI. Ocena ofert 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1- 100% cena

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.lgdziemialubawska.pl

VIII. Załączniki
Wzór formularza ofertowego.

………………………………….. …………………………………..
         (miejscowość i data)          (podpis)

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA
ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik

Biuro: ul. Sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik
tel/faks: (56) 491 8163

www.lgdziemialubawska.pl

http://www.lgdziemialubawska.pl/
http://www.lgdziemialubawska.pl/
mailto:biuro@lgdziemialubawska.pl
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………………………………………
(miejscowość i data)

………………………………….. 
            (pieczęć oferenta)                                                                            

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska
ul. Sienkiewicza 2
13-306 Kurzętnik

Oferta cenowa- Zorganizowania zajęć ruchowo-tanecznych dla seniorów, z dojazdem do miejsca
realizacji projektu Aktywni Seniorzy.

Nazwa Ilość Cena netto Cena brutto
 Przygotowanie zestawu ćwiczeń wykonywanych
w rytm muzyki lub lekkiego układu tanecznego,
typu Zumba dla osób w wieku 50+ .
- Oferent zobowiązuje się do przygotowania 45-
minutowego zestawu ćwiczeń lub choreografii 
taneczno-ruchowej przeprowadzonej w rytm 
przygotowanego przez oferenta podkładu 
muzycznego.

Poprowadzenie zajęć:
- Poprowadzenie 45-minutowych zajęć o 
charakterze ruchowo-tanecznym 20-osobowym 
grupom seniorów w wieku od 50 roku życia 
wzwyż, podczas spotkań zorganizowanych przez 
Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska w 
sześciu gminach członkowskich. Wiąże się to ze 
stawiennictwem Oferenta na 6 spotkaniach, w 
wybranych miejscowościach z Gmin: Rybno, 
Biskupiec, Kurzętnik, Lubawa, Nowe Miasto 
Lubawskie, Grodziczno. W efekcie Oferent swoją 
usługę wykona w sumie w ciągu 4 godzin i 30 
minut  (po 45 minut na każdym spotkaniu).

Przygotowanie
zestawu ćwiczeń:

1

Poprowadzonych
zajęć:

6

Razem:

…………………………………..
       (pieczęć i podpis oferenta)

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA
ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik

Biuro: ul. Sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik
tel/faks: (56) 491 8163

www.lgdziemialubawska.pl


