Tuchola, 26.04.2018r.
W związku z realizacją projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”
nr projektu RPKP.11.01.00-04-0014/16 współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na
lata 2014-2020, Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na organizację 2-dniowego wyjazdu studyjnego na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego

Zamawiający: Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
BIURO: ul. Murowa 8, Tuchola
aaa
NIP 561-160-03-70
Adres strony internetowej: www.partnerstwo.borytucholskie.pl
Adres e - mail: partnerstwo@borytucholskie.pl
Telefon: 52 33 61213

II. Opis przedmiotu zamówienia
N
1. Przedmiot zamówienia - kompleksowa organizacja dwudniowego wyjazdu
aaa
studyjnego dla 22 osób na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
2. Cel wyjazdu: poznanie zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz
zachęcenie potencjalnych wnioskodawców do korzystania ze środków EFS w ramach
LSR Partnerstwa. Zakres tematyczny to animacja lokalnej społeczności poprzez
poznanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonujących podmiotów ekonomii
społecznej.

N
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III. Zakres

aaawyjazdu obejmującego wizytę w podmiotach
1. Przygotowanie i uzgodnienie programu
ekonomii społecznej, prowadzących działania w poniższych zakresach:
a. działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w
zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze
środowiskowym takich jak: kluby samopomocy, świetlice środowiskowe, kluby
młodzieżowe, kluby pracy i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze
środowiskowym.
b. działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności
N
lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem
m.in.: usług wzajemościowych,
samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i
innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji
społecznej.
c. działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości
społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw
publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych
i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej .
2. Realizacja wyjazdu wg uzgodnionego programu, zawierającego co najmniej:
 przejazd busem/autokarem z Tucholi do miejsc docelowych i z powrotem do
Tucholi (ok. 400 km)
 nocleg dla 22 uczestników w pokojach jedno i dwuosobowych z łazienkami
 wyżywienie dla 22 osób:
 kawa, herbata, ciasto krojone x 2 dni;
 obiad dwudaniowy x 2 dni;
 śniadanie x 1 dzień
 kolacja (z ciepłym daniem) x 1 dzień
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materiały promocyjne dla uczestników - 22 komplety (skład 1 kompletu: torba
bawełniana, teczka A5 z notatnikiem, długopis), ologowane zgodnie z
wymogami EFS (ologowanie wymaga akceptacji Zamawiającego)



ubezpieczenie uczestników (NW)



instruktor/przewodnik/prelegent



pilot



bilety wstępu np. do wiosek tematycznych (o ile są wymagane w programie)

IV. Terminy

aaa
Planowany termin realizacji: czerwiec – wrzesień 2018r.

V. Opis kryteriów wyboru oferty

 Kryterium oceny oferty: cena 100%
N
VI. Miejsce i termin składania ofert

N
1. Oferty należy dostarczyć do biura zamawiającego na druku stanowiącym załącznik do
zapytania, w formie elektronicznej (podpisana i zeskanowana oferta) na adres
partnerstwo@borytucholskie.pl , pocztą tradycyjną lub osobiście na adres:
Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"
ul. Murowa 8

N

89-500 Tuchola
2. Termin składania ofert upływa w dniu 10.05.2018r. (liczy się data wpływu, przy czym
informujemy, że biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)
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