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Węgorzewo, 03.04.2018r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” poszukuje Podmiotu  

do przygotowania i przeprowadzenia w imieniu Stowarzyszenia, imprezy plenerowej 

pn. „Mazurskie spotkania z wodą, rybą i tradycją” 

 

Zamawiającym jest: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka  

„Wielkie Jeziora Mazurskie”, 

11-600 Węgorzewo 

Plac Wolności 1B 

Tel. 87 428 47 41, 87 428 29 51 

e-mail: promocja@mazurylgr.pl 

 

I. Oznaczenie operacji: 

Działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 

19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” samodzielnej imprezy plenerowej  

pn.: „Mazurskie spotkania z wodą, rybą i tradycją” 

1. Realizacja projektu powinna odbyć się na obszarze Stowarzyszenia LGR „Wielkie 

Jeziora Mazurskie”, w terminie: 01 lipca 2018 roku. 

2. Przewidywana liczba uczestników: do 500 osób. 

3. Oferta obejmować powinna zobowiązanie do pełnej odpowiedzialności  

za przygotowanie i przeprowadzenie operacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

4. Zamawiający przeznacza na wykonanie operacji budżet w granicach do 15 000,00 zł. 

brutto. 

 

III. Zamówienie obejmuje następujący zakres działań: 

Operacja obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie konkursów w miejscu i terminie 

wskazanym przez Oferenta na obszarze Stowarzyszenia.  

Przykładowe działania związane z organizacją imprezy: 

1. Prezentacja obszaru LGD jako atrakcyjnego miejsca, które jest związane z WODĄ, 

RYBĄ i TRADYCJĄ; 
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2. Występy na scenie (np. wokalne, taneczne); 

3. Konkurs kulinarny – np. „Mazurskie grillowanie ryby”; 

4. Konkursy dla dzieci oraz osób towarzyszących (np. zawody wędkarskie); 

5. Materiały promocyjne i reklamowe; 

6. Poczęstunek dla uczestników imprezy; 

7. Stoiska promujące lokalnych twórców ludowych oraz ofertę turystyczną obszaru LGD 

– dopuszczamy realizację imprezy w oparciu o szeroko rozumiane partnerstwo, 

służące promocji obszaru LGD. 

Prosimy również o ujęcie kosztów związanych z wynajęciem placu zabaw dla dzieci  

(np. zjeżdżalnia, trampolina itp.).  

 

IV. Sposób i termin składania ofert 

Oferty można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data stempla 

pocztowego) lub osobiście w siedzibie biura LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”  

do 23 kwietnia 2018 roku, do godz. 14.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  

z napisem: „Konkurs ofert 2018 rok - Mazurskie spotkania z wodą, rybą i tradycją”. 

 

V. Oferta powinna zawierać: 

a) Informacje o Oferencie (nazwa, dane teleadresowe, NIP, strona WWW, adres 

mailowy, telefon). 

b) Opis dotychczas wykonanych podobnych przedsięwzięć, referencje oraz 

zapewnienie wykwalifikowanej kadry posiadającej wiedzę i doświadczenie  

do realizacji przedmiotowej operacji. 

c) Zestawienie rzeczowo – finansowe oferty z ceną brutto zawierającą ewentualny 

podatek VAT (załącznik nr 1 do zapytania). 

 

VI. Opis kryteriów oceny ofert: 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1. Atrakcyjność oferty – 50% 

2. Podmiot nie realizował wskazanej imprezy w poprzednich latach – 30% 

3. Doświadczenie w podobnych przedsięwzięciach – 20% 

 

Ad.1 Atrakcyjność oferty: 

 

Każde przykładowe działanie (wskazane w punkcie III) będzie oceniane oddzielnie. Punkty 

możliwe do osiągnięcia w każdym przykładowym działaniu to od 0 do 5 pkt. oraz za 

wskazanie dodatkowych atrakcji nieprzewidzialnych w przykładowych działaniach od 0 do 5 

pkt. (można uzyskać maksymalnie 40 pkt. tj. 7 działań x 5 pkt. + 5 pkt. dodatkowych). 
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Ad.2 Podmiot nie realizował wskazanej imprezy w poprzednich latach: 

 TAK - podmiot realizował wskazaną imprezę w poprzednich latach: 0 pkt. 

 NIE – podmiot nie realizował wskazanej imprezy w poprzednich latach: 5 pkt. 

 

Ad.3 Doświadczenie w podobnych przedsięwzięciach: 

Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć: 

 1 - 3 przedsięwzięć: 20 pkt. 

 4 - 7 przedsięwzięć: 30 pkt. 

 8 i więcej: 40 pkt. 

 

 

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie  

wg następujących zasad:  

1. Zasady oceniania poszczególnych kryteriów: 
 

a) Atrakcyjność oferty: 
 

uzyskane punkty w kryterium 

a) = ---------------------------------------------------------- x 50  

maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów 

 

b) Podmiot nie realizował wskazanej imprezy w poprzednich latach: 
 

uzyskane punkty za kryterium 

b) = ------------------------------------------------------------------------------------------------- x 30  

maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów  

 

c) Doświadczenie w podobnych przedsięwzięciach: 
 

suma punktów za doświadczenie  

c) = ------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20 

maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów za doświadczenie 

 
 

2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium  

w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych 

kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do 

drugiego miejsca po przecinku.  

3. Ocena łączna zostanie obliczona wg poniższego wzoru:  

L = a) + b) + c)  
gdzie:  

L – całkowita liczba punktów,  

 a) – punkty uzyskane w kryterium: atrakcyjność oferty 

 b) – punkty uzyskane w kryterium: podmiot nie realizował wskazanej imprezy  

w  poprzednich latach  

 c) – punkty uzyskane w kryterium: doświadczenie w podobnych przedsięwzięciach 
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4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę 

punktów (L).  

5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decydować będzie liczba 

punktów przyznanych za atrakcyjność oferty. 

 

VII. Zamawiający zapewnia:  

1. Wsparcie promocyjno – reklamowe projektu. 

2. Zamawiający dokona zapłaty za realizację operacji przelewem na konto Oferenta  

w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury wystawionej przez Oferenta, po realizacji 

zadania.  

 

VIII. Procedura wyboru ofert. 

1. Wyniki naboru ofert oraz decyzja Komisji konkursowej zostaną opublikowane na stronie 

internetowej LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”: www.mazurylgr.pl, do 30 kwietnia 2018 

roku.  

2. Termin składania odwołania od decyzji Komisji do Zarządu LGR „Wielkie Jeziora 

Mazurskie” upływa 08 maja 2018 roku o godz. 14.00. Odwołania należy składać na 

piśmie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w Biurze Stowarzyszenia.  

3. Decyzja Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” zostanie opublikowana na stronie 

internetowej: www.mazurylgr.pl, do 15 maja 2018 roku i jest ona ostateczna. 

4. Podpisanie Umowy z wybranym Oferentem nastąpi w siedzibie LGR „Wielkie Jeziora 

Mazurskie”, w terminie do 21 dni od daty wyboru Oferenta do realizacji operacji.  

5. O gotowości Zamawiającego do podpisania umowy Oferent zostanie powiadomiony 

telefonicznie.  

 

IX. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia naboru bez wybrania 

którejkolwiek z ofert.  

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych. 

Osoba do kontaktu:  

Marta Grochocka 

tel.: + 87 428 29 51 

e-mail: promocja@mazurylgr.pl 

 

Barbara Dawcewicz 

 

Prezes Zarządu 

LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgr.pl/
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