
   
 

  

 

          
Wągrowiec, 22.07.2019 r. 
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       ……………………………………………………. 

           
                         WYKONAWCA 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

„7 Ryb” 

z siedzibą w Wągrowcu 

ul. Kolejowa 24 

62-100 Wągrowiec 

     reprezentowana przez 

Dorotę Knopczyńską – Prezesa Zarządu 

oraz 

Wiesława Ewertowskiego -Wiceprezesa Zarządu 

tel. (67)254 74 41 lub 506 256 186 

e:mail: biuro@7ryb.pl lub stowarzyszenie7ryb@wp.pl  

 

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na obsługę turystyczną wyjazdu studyjnego w 

ramach promocji dziedzictwa kulturowego oraz obszaru LGR "7Ryb" poprzez organizację 

wydarzeń promujących kulturę lokalną w trakcie wyjazdu studyjnego w ramach 

współpracy z Regional Development Company of Parnonas S.A   

 

(poz. 1 Zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, stanowiącego załącznik do umowy o 

dofinansowanie nr 00001-6523.4-SW1500003/18/19 z dnia 31.05.2019r.) 

 

 

mailto:biuro@7ryb.pl
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I. Tryb udzielenia zamówienia: 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia, w ramach którego składane jest niniejsze 
zapytanie ofertowe, odbywa się zgodnie z Zasadami konkurencyjnego wyboru 
wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 

 
II. Informacja o finansowaniu przedmiotu zamówienia: 

 
Zamo wienie jest wspo łfinansowane przez Unię Europejską ze s rodko w Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i 
Morze 2014-2020”, zgodnie z Umową o dofinansowanie nr 00001-6523.4-
SW1500003/18/19 z dnia 31.05.2019r 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  
 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – obsługa turystyczna wyjazdu studyjnego  w ramach 
promocji dziedzictwa kulturowego oraz obszaru LGR "7Ryb"  poprzez organizację 
wydarzeń promujących kulturę lokalną w trakcie wyjazdu studyjnego w ramach 
współpracy z Regional Development Company of Parnonas S.A   
 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
 
Przedmiotem zamówienia jest obsługa turystyczna wyjazdu studyjnego  w ramach promocji 
dziedzictwa kulturowego oraz obszaru LGR "7Ryb" poprzez organizację wydarzeń promujących 
kulturę lokalną w trakcie wyjazdu studyjnego w ramach współpracy z Regional Development 
Company of Parnonas S.A. 
Szczegółowe warunki wyjazdu: 

1) Liczba uczestników: 24 osoby dorosłe. 
2) Liczba pokoi:  

• 12 pokoi dwuosobowych  
3) Termin wyjazdu:  w terminie od 10 - 20 wrzesień 2019 roku. 
4) Wyjazd: 8 dniowy (7 noclegów). 
5) Transfer na lotnisko: autokar z Wągrowca na lotnisko (zgodnie z miejscem wylotu). 

 
Ważne: pokrycie kosztów wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych leży po 
stronie firmy przewozowej. Oferent musi zagwarantować kierowcę z prawem jazdy właściwej 
kategorii i możliwości techniczne do przewozu osób, zapewnić bezpieczne i higieniczne 
(klimatyzacja) warunki przejazdu pojazdem sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu 
kołowego. 

6) Przelot samolotem:  
z Lotniska w Polsce - Poznań lub Warszawa lub Katowice lub Wrocław lub Łódź lub Gdańsk 
do Kalamaty (Grecja - Peloponez) – dopuszcza się lot czarterowy, 
(Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie miejsca zakwaterowania, z 
tym, że miejsce zakwaterowania nie będzie się znajdować w odległości większej niż 35 km 
od lotniska i większej niż 180 km od miejscowości Leonidio, Arcadia), co podyktowane jest 
racjonalnos cią organizacji wyjazdu, 
 
 



   
 

  

 

7) Bagaż rejestrowany - 20 kg oraz podręczny – zgodnie z przepisami, 
Miejsca docelowe: Peloponez – Kalamata  (Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne w zakresie miejsca zakwaterowania, z tym, że miejsce zakwaterowania nie 
będzie się znajdować w odległości większej niż 35 km od lotniska i większej niż 180 km od 
miejscowości Leonidio, Arcadia), co podyktowane jest racjonalnos cią organizacji wyjazdu, 
– hotel, 

8) Transfer z lotniska: 
autokar z Kalamaty  (Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie miejsca 
zakwaterowania, z tym, że miejsce zakwaterowania nie będzie się znajdować w odległości 
większej niż 35 km od lotniska i większej niż 180 km od miejscowości Leonidio, Arcadia), 
co podyktowane jest racjonalnos cią organizacji wyjazdu, do hotelu zgodnie ze złożoną 
ofertą. 
Transfer z hotelu na lotnisko w Kalamacie  (Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne w zakresie miejsca zakwaterowania, z tym, że miejsce zakwaterowania nie 
będzie się znajdować w odległości większej niż 35 km od lotniska i większej niż 180 km od 
miejscowości Leonidio, Arcadia), co podyktowane jest racjonalnos cią organizacji wyjazdu), 
 Przelot Kalamata  (Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie miejsca 
zakwaterowania, z tym, że miejsce zakwaterowania nie będzie się znajdować w odległości 
większej niż 35 km od lotniska i większej niż 180 km od miejscowości Leonidio, Arcadia), 
co podyktowane jest racjonalnos cią organizacji wyjazdu, 
- Poznań lub Warszawa lub Katowice lub Wrocław lub Łódź lub Gdańsk do Kalamaty 
(Grecja - Peloponez) – dopuszcza się lot czarterowy, 

9) Transfer z lotniska (zgodnie z miejscem przylotu) – autokar do Wągrowca. 

Ważne: pokrycie kosztów wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych leży po 
stronie firmy przewozowej. Oferent musi zagwarantować kierowcę z prawem jazdy właściwej 
kategorii i możliwości techniczne do przewozu osób, zapewnić bezpieczne i higieniczne 
(klimatyzacja) warunki przejazdu pojazdem sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu 
kołowego; 
 

10) Hotel:  
 

a) Zakwaterowanie dla 24 uczestników w obiekcie hotelarskim spełniającym wymogi hotelu 

minimum trzygwiazdkowego (***) – 7 dób. 

b) Hotel powinien być położony maksymalnie 35 km od lotniska w miejscowości Kalamata. 
(Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie miejsca zakwaterowania, z tym, że 

miejsce zakwaterowania nie będzie się znajdować w odległości większej niż 35 km od lotniska i 

większej niż 180 km od miejscowości Leonidio, Arcadia), co podyktowane jest racjonalnością 

organizacji wyjazdu, 
c) Hotel powinien posiadać: 

➢ Pokoje z rozdzielnymi łóżkami wyposażone co najmniej w: WLAN, TV-SAT, prysznic 

lub wanna, WC.  

➢ Pokoje dwuosobowe (ilość: 12 sztuk). 

➢ Nie dopuszcza się zakwaterowania grupy w więcej niż jednym obiekcie hotelarskim. 

➢ Wyżywienie w formule all inclusive dla wszystkich uczestników – minimum 

(śniadanie-lunch-kolacja-napoje) przez cały okres pobytu w miejscu 

zakwaterowania. 

 



   
 

  

 

 

11) Szczegółowe warunki i harmonogram pobytu. 
 

1. Dzień I  
a) Transfer na lotnisko: autokar z Wągrowca na lotnisko (zgodnie z miejscem wylotu). 

Ważne: pokrycie kosztów wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych leży po 
stronie firmy przewozowej. Oferent musi zagwarantować kierowcę z prawem jazdy właściwej 
kategorii i możliwości techniczne do przewozu osób, zapewnić bezpieczne i higieniczne 
(klimatyzacja) warunki przejazdu pojazdem sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu 
kołowego. 

b) Przelot samolotem:  
z Lotniska w Polsce - Poznań lub Warszawa lub Katowice lub Wrocław lub Łódź lub Gdańsk 
do Kalamaty (Grecja - Peloponez) – dopuszcza się lot czarterowy, (Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne w zakresie miejsca zakwaterowania, z tym, że miejsce 
zakwaterowania nie będzie się znajdować w odległości większej niż 35 km od lotniska i 
większej niż 180 km od miejscowości Leonidio, Arcadia), co podyktowane jest 
racjonalnos cią organizacji wyjazdu 

c) Miejsce docelowe: Peloponez – Kalamata  (Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne w zakresie miejsca zakwaterowania, z tym, że miejsce zakwaterowania nie 
będzie się znajdować w odległości większej niż 35 km od lotniska i większej niż 180 km od 
miejscowości Leonidio, Arcadia), co podyktowane jest racjonalnos cią organizacji wyjazdu 
– hotel – zgodnie z ofertą, 

d) Transfer z lotniska: 
autokar z Kalamaty  (Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie miejsca 
zakwaterowania, z tym, że miejsce zakwaterowania nie będzie się znajdować w odległości 
większej niż 35 km od lotniska i większej niż 180 km od miejscowości Leonidio, Arcadia), 
co podyktowane jest racjonalnos cią organizacji wyjazdu,  do hotelu zgodnie ze złożoną 
ofertą, 

e) Zakwaterowanie. 
 

2. Dzień  II   
Zajęcia merytoryczne w grupach - organizacja własna LGR 7 Ryb. 

3. Dzień III  

Wyjazd grupowy - Sycylia Peloponezu lub Zakhyntos 

4. Dzień IV  

1) Do południa – zajęcia merytoryczne w grupach - organizacja własna LGR 7 Ryb. 

2) 12.00 – podstawienie autokaru pod hotel  

3) ok. 12.15 wyjazd z hotelu autokarem do Leonidio Arcadia 

4) Leonidio Arcadia - Fabbrica of Culture.- spotkanie z przedstawicielami Regional 

Development Company of Parnonas S.A 

a) Prezentacja grup (zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc siedzących, rzutnika) –                    

ok. 2 h, 



   
 

  

 

b)  Prezentacja działan  Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”  i Regional Development 

Company of Parnonas S.A.   w zakresie ryboło wstwa i  projektu wspo łpracy.  

c) wizyta w Fabbrica of Culture - oprowadzanie po wystawie Fabbrica – 1 h. 

Fabbrica of Culture 
Leonidio, Arcadia, GR 22300 
Tel.: 2757022807 
email: info@fabbricaofculture.gr 

d) Organizacja wystawy regionalnych produkto w lokalnych z Polski – wystawa otwarta 

dla mieszkan co w i turysto w – organizacja miejsca na wystawę – 1 h. 

e) Kolacja w tawernie z przedstawicielami Regional Development Company of Parnonas 

S.A. – Leonidio lub bliska okolica – ok. 3 h – łącznie 30 oso b. 

f) Powro t autokarem do hotelu 

5. Dzień V  

W wyjez dzie uczestniczyc  będą przedstawiciele Regional Development Company of 

Parnonas S.A. 

1) 10.00 – podstawienie autokaru 

2) 10.15 wyjazd do stacji pakowania „Selonda” „Filet rybny”, oprowadzenie przez kierownika 

jednostki 

SELONDA Aquaculture SA 

Leoforos Kifisias 56 

151 25 Marousi, Athens, Greece 

Tel.: +30 210 37 24 900 

Fax: +30 210 37 24 909 

3) wspo lny obiad  z przedstawicielami  z Regional Development Company of Parnonas S.A. 

(łącznie 30 oso b) 

4) Wizyta w jednostce akwakultury (Ortholithi Astros) i zwiedzanie z kierownikiem jednostki. 

5) Powro t do hotelu 

W wyjeździe uczestniczą przedstawiciele grupy Greckiej 

6. Dzień VI  

Wyjazd grupowy do Aten 

7. Dzień VII  

Zajęcia merytoryczne w grupach – organizacja własna LGR 7 Ryb 

mailto:info@fabbricaofculture.gr


   
 

  

 

8. Dzień VIII  

Wylot do Polski  

UWAGA: Z zastrzeżeniem dnia przylotu i wylotu Wykonawca może dokonać zmian                                     

z przyczyn organizacyjnych, poprzez przesunięcie w całości programu pomiędzy 

poszczególnymi dniami, np. spotkanie z grupą grecką w poniedziałek, a wyjazd do Aten w 

niedzielę, itp. Zamawiający zastrzega jednak, że cały program musi zostać zrealizowany. 

W ofercie, po za powyższymi punktami wskazanymi do realizacji w poszczególne dni, 

należy uwzględnić dodatkowo koszty w skład których wchodzą m.in.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Obsługa pilota: 

Obsługa wyjazdu w zakresie usługi pilotarskiej i tłumaczeniowej, tj. zapewnienie 

pilota/tłumacza  z językiem grecko-angielsko-polskim podczas całego wyjazdu. 

2. Obsługa wyjazdu w zakresie organizacji spotkań, w tym organizacji 2 pokazów 

produktów lokalnych LGR "7 Ryb", w tym zakup produktów lokalnych niezbędnych 

do przeprowadzenia pokazu. 

3. Obsługa wyjazdu w zakresie organizacji całego spotkania wraz z transportem i 

kolacją z Regional Development Company of Parnonas S.A. w dniu 15.09.2019 r. 

4. Obsługa wyjazdu w zakresie organizacji spotkań wraz z transportem i obiadem w 

dniu piątym 

5. Organizacja zwiedzania w celu poznania kultury greckiej, w tym: 

- Ateny wraz z przewodnikiem  

- Sycylia Peloponezu lub Zakhyntos 

6. Ubezpieczenie uczestników w zakresie kosztów leczenia, Następstw 

Nieszczęśliwych Wypadków, ubezpieczenia bagażu podróżnego oraz OC na kwotę 

minimum: KL: 40.000 euro, NNW – 15.000,- zł, BP – 1.000,- zł, OC: 30.000,- euro  

 
IV. Miejsce realizacji: 

 
1) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z siedzibą w Wągrowcu ul. Kolejowa 24 
/62-100/ Wągrowiec   
2) Polska – zgodnie z miejscem przylotu i wylotu, 
3) Grecja – miejscowości zgodnie z ww. programem.  
 
 

V. Termin wykonania zamówienia:  
 

1. Planuje się podpisanie umowy najpóźniej 10 dni od wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w miesiącu wrześniu 2019 roku. 
 
 

VI. Wynagrodzenie wykonawcy: 
 



   
 

  

 

Wynagrodzenie wykonawcy ustala się jako wynagrodzenie ryczałtowe.   
Cenę należy podać w złotych polskich (PLN). 
Cena obejmować powinna wszystkie elementy kompletnego przedmiotu zamówienia 
określonego w niniejszym zapytaniu.  
Cena powinna zawierać oddzielnie wszystkie elementy składowe, tj. cena brutto, 
stanowiącą cenę ostateczną. 
Dodatkowo należy podać cenę jednostkową. 
 

VII. Termin związania z ofertą: 
 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 

VIII. Płatność za wykonany zakres prac: 
 
1) Wynagrodzenie wykonawcy ustala się jako wynagrodzenie ryczałtowe.   
2) Płatność nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty zakończenia wyjazdu i  

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego,  
 

 
IX. Miejsce składania ofert:  

 
Wykonawca przedłoży ofertę: 

1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.: ul. Kolejowa 24 /62-100/ Wągrowiec 

                    lub 

2. elektronicznie e:mailem na adres Zamawiającego:  biuro@7ryb.pl lub       
stowarzyszenie7ryb@wp.pl 

3. listownie na adres siedzibie Zamawiającego, tj.: ul. Kolejowa 24 /62-100/ 
Wągrowiec z dopiskiem „oferta na obsługę turystyczną wyjazdu studyjnego w 
ramach promocji dziedzictwa kulturowego oraz obszaru LGR "7Ryb"  poprzez 
organizację wydarzeń promujących kulturę lokalną w trakcie wyjazdu studyjnego 
w ramach współpracy z Regional Development Company of Parnonas S.A”   

4. Za ostateczny termin dostarczenia ofert uważa się dzień i godzinę wpływu do 
biura Stowarzyszenia, uważane za ostateczny termin złożenia ofert podany w pkt. 
X zamówienia 

 
X. Termin składania ofert: 

 
Do 6 sierpnia 2019 r.,  godz. 9.00  
W przypadku ofert złożonych elektronicznie, tj. e:mailem za termin złożenia uważa się datę 
i godzinę wpływu e:maila na skrzynkę pocztową wskazaną w pkt IX pkt..2). 
Data i godzina wpływu zostanie odnotowana na ofercie.  
 

XI. Kryteria oceny oferty, informację o wagach punktowych lub procentowych 
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, sposobu przyznawania 
punktacji za spełnienie danego kryterium.   
 

mailto:biuro@7ryb.pl
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Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający 

wykluczy w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w 

postępowaniu poprzez nie złożenie wymaganych oświadczeń potwierdzających spełnienie 

danych warunków lub gdy dokumenty zostaną złożone po terminie określonym jako 

termin ostateczny złożenia ofert bądź jeśli z dokumentów złożonych przez podmiot 

wynikać będzie fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.  

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami:  
 
1) Cena oferty:  100% 

 
Wymienione powyżej kryterium zostało oznaczone odpowiednią wagą, gdzie waga 

wyznacza istotność danego kryterium przy dokonywaniu oceny oferty.  
Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnego kryterium 

oceny oferty oraz wyliczy Łączną ocenę punktową oferty (P) według następującego wzoru: 
P=C, gdzie:  

• C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Cena oferty; 

Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z 
zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych, co umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty.  

 Zamawiający udzieli zamówienia publicznemu temu Wykonawcy, którego oferta nie 
zostanie odrzucona i otrzyma największą łączną liczbę punktów.  

 
2. Sposób obliczenia punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty: 

1) Cena oferty: 

Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę oferty, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie z 

poniższym wzorem:  

Oferta z najniższą ceną uzyska 100 punktów. 

• Cmin - najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia 

zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postepowaniu; 

• Cb – badana cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty 

ocenianej; 

• 100% – waga kryterium „Cena oferty”; 

 

Cmin  

--------------------- x  100% x 100 punktów = Punkty uzyskane przez ofertę badaną 

Cb 

 

 
Ważne: 

* Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna suma liczby przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryterium, możliwe do zdobycia 100 pkt) zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 



   
 

  

 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymogom określonym w ustawie i niniejszej dokumentacji oraz uzyskała najwyższą ilość 

punktów. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez  Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

XII. Warunki odrzucenia oferty: 

 

Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, które są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w przesłanym zapytaniu ofertowym, w szczególności w przypadkach, gdy oferta 

zostanie złożona po terminie, lub zostanie złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu 

z powodu nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz z powodu powiązań 

kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, bądź jeśli oferta jest niezgodna z wymaganiami 

Zamawiającego wskazanymi w zapytaniu ofertowym, albo w przypadku, gdy treść oferty nie 
odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia, lub gdy oferta nie została podpisana. 

 
XIII. Warunki wzięcia udziału w postępowaniu:  

1) Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest: brak powiązań 
osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, w celu uniknięcia konfliktu interesów. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub 
osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 
na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

e) Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób  

2) Realizację w ostatnich 2 latach, co najmniej 2 zamówień  w zakresie obsługi turystycznej.  

 

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty:  

Oferta powinna zawierać:  
 

1) Pełną nazwę, adres i dane kontaktowe Wykonawcy, pieczęć firmową lub powinna 
być sporządzona na papierze firmowym.  

2) Datę sporządzenia.  
3) Opis (ramowy program wyjazdu) nawiązujący do minimum wszystkich 

parametrów uwzględnionych w zapytaniu ofertowym oraz w załączniku nr 2 do 
niniejszego zapytania 



   
 

  

 

4) Informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w szczególności o 
braku powiązań z Zamawiającym (OŚWIADCZENIE).  

5) Cenę jednostkową brutto i Wartość oferty brutto.  
6) Proponowany termin wykonania przedmiotu zamówienia to wrzesień 2019 roku. 

Planuję się podpisanie umowy najpóźniej 10 dni od wyboru najkorzystniejszej 
oferty 

7) Wypis z Rejestru Organizatorów Turystyki 
8) Kserokopię gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej lub równoważny dokument 

na kwotę minimum 100.000,00 zł 
9) Parafowany wzór umowy 
10) Warunki płatności.  
11) Termin ważności oferty.  

 
➢ Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową lub w inny sposób identyfikowalna co do 

osoby Wykonawcy, a także powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę 
uprawnioną do występowania w jego imieniu.  

➢ W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska 
osoby występującej w imieniu Wykonawcy (sporządzającej ofertę).  

➢ Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną. 
➢  Każdy z wykonawców może złożyć jedną ofertę dotyczącą realizacji przedmiotu 

zamówienia.  
➢ Akceptowane jest podanie jednej ceny (jednej ceny brutto).  
➢ Oferta powinna zostać złożona na dołączonym Formularzu ofertowym, z podpisanym 

oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych lub osobowych i braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania, oraz z podpisem pod Klauzulą informacyjną RODO. 

 
 

XV. Informacje o postępowaniu o udzielenie zamówienia:  

➢ Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zapytania, odwołania lub 

unieważnienia postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny, a także 

zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. 

➢ W przypadku zmiany warunków zapytania, odwołania lub unieważnienia postępowania 

oraz zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy, Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz umieści 

odpowiednią informację w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. 

➢  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w 

przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem 

ofertowym.  

➢ Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w 

przypadku gdy cena oferty będzie wyższa od środków finansowych posiadanych 

przez Zamawiającego. 

➢ Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników w 

przypadku gdy wartość brutto oferty będzie wyższa od środków finansowych 

posiadanych przez Zamawiającego. 

➢ Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. W przypadku konieczności 

zakupienia innych elementów wyposażenia, wykraczających poza zakres zamówienia 



   
 

  

 

podstawowego, ale bezpośrednio z nim związanych, których konieczność wykonania 

pojawiła się w trakcie realizacji zamówienia, a ich wykonanie jest niezbędne do 

prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego Zamawiający przewiduje 

możliwość zawarcia umowy dodatkowej z Wykonawcą.  

➢ Dopuszcza się wykonanie robót przez podwykonawcę. 

➢ W przypadku oferowania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w walucie innej 

niż PLN, Wykonawca  dokona przeliczenia ceny przedmiotu zamówienia na PLN według 

kursu sprzedaży NBP z dnia sporządzenia oferty. W przypadku niepublikowania przez 

NBP kursu sprzedaży dla danej waluty przeliczenie nastąpi po kursie średnim NBP z 

dnia sporządzenia oferty.  

➢ Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. O wycofaniu oferty należy powiadomić 

Zamawiającego pisemnie w sposób, który jest dopuszczony dla składania ofert.  

➢ Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty do momentu upływu terminu 

na składanie ofert poprzez złożenie nowej oferty. Na kopercie lub w treści maila należy 

wówczas jednoznacznie wskazać, że dotyczy zmiany oferty.  

➢ Zamawiający może żądać wyjaśnień do złożonych ofert w określonym terminie. 

➢ Zamawiający dokonuje poprawy w złożonych ofertach oczywistych pomyłek pisarskich, 

rachunkowych (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek) 

i innych niepowodujących istotnych zmian treści oferty, zawiadamiając o tym oferenta. 

➢  Jeżeli zmiany w zamówieniu będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, cały 

ostateczny termin złożenia ofert wydłuży się o kolejne 10 dni roboczych. Informacja o 

dokonanych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej na której zostało 

zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym zapytaniu ofertowym http://7ryb.pl/  

➢ Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania i złożenia oferty ani żadne 

odszkodowanie w związku ze zmianą warunków zapytania, z odwołaniem lub 

unieważnieniem postępowania albo zakończeniem postępowania bez dokonania 

wyboru oferenta.  

➢ Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej od decyzji o wyborze 

najkorzystniejszej oferty zawartej w protokole postępowania o udzielenie zamówienia. 

➢ W przypadku, gdy wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca 

odstąpi od zawarcia umowy, podpisanie umowy zostanie zaproponowane podmiotowi, 

który zgodnie z przyznaną punktacją złożył następną w kolejności ofertę.   

➢ O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów/Wykonawców 

droga e-mailową jednak nie szybciej niż w dniu wyboru oferty najkorzystniejszej.  

➢ Do udziału w postepowaniu dopuszczane są osoby fizyczne oraz osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą. 

➢ Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta pisemnie. 

 

XVI. Kontakt z zamawiającym:  

1) Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą po zakończeniu postępowania 

ofertowego.  

http://7ryb.pl/


   
 

  

 

2) Informację w sprawie zapytania udzielane są w dni powszednie w godz. 7:30-15:30 

pod nr tel. 67 254 74 41 lub 506 256 186. 

3) Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom 

biorącym udział w postepowaniu oraz umieszczona na stronie www Zamawiającego. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

  

 

 
 
 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego OFERTA 
 

................................, dnia.................2019 r. 
………………………………...  
Nazwa Wykonawcy: 
 
...................................................  
Adres Wykonawcy: 
 
…………………………………      
Nr telefonu /faxu   
 
………………………………… 
Adres poczty elektronicznej  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

....................................................    „7Ryb” ul. Kolejowa 24 

NIP       62-100 Wągrowiec 

…………………………………     

REGON       
     

O F E R T A 

1. Nawiązując do zapytania ofertowego oferuję obsługę turystyczną wyjazdu 

w ramach promocji dziedzictwa kulturowego oraz obszaru LGR "7Ryb"  

poprzez organizację wydarzeń promujących kulturę lokalną w trakcie 

wyjazdu studyjnego w ramach współpracy z Regional Development 

Company of Parnonas S.A  w pełnym rzeczowym zakresie za cenę: 

 

Nazwa  Cena  

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

Obsługa turystyczna wyjazdu 

studyjnego w ramach promocji 

dziedzictwa kulturowego oraz 

obszaru LGR "7Ryb"  poprzez 

organizację wydarzeń promujących 

kulturę lokalną w trakcie wyjazdu 

studyjnego w ramach współpracy z 

  



   
 

  

 

Regional Development Company of 

Parnonas S.A - dla 24 osób 

Oświadczenia: 

1. Niniejszym oświadczam, że oferta jest zgodna z warunkami opisanymi w zapytaniu 

ofertowym z dnia 22 lipca 2019 r. 

2. Niniejszym oświadczam, że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 

prawidłowego wykonania zamówienia. 

3. Niniejszym oświadczam, że nie toczy się w stosunku do reprezentowanej przeze mnie 

firmy postępowanie  upadłościowe, nie została ogłoszona jej upadłość, jak też firma nie 

jest w likwidacji. 

4. Niniejszym oświadczam, że zgadzam się na związanie niniejszą ofertą na czas wskazany 

w zapytaniu ofertowym. 

5. Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym z dnia 22 lipca 

2019 r. Niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie przeze mnie warunków udziału 

w postępowaniu przedkładam wraz z ofertą. 

6. Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym z dnia 22 lipca 

2019 r. 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego 

żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje konieczne do przygotowania oferty. 

W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.   

 

 

 

 

        ……………………………………………………      ………............................................ 

             (data i podpis Wykonawcy)                                   (pieczęć wykonawcy)                                                                                
 

8. Niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo* z   

Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego) oraz osobami, które przygotowywały i prowadzą przedmiotowe 

postępowanie o udzielenie zamówienia , że brak jest jakichkolwiek okoliczności dających 

podstawy do wykluczenia mojej osoby z prowadzonego przez Zamawiającego 

postępowania. 

 
Powiązania, o których mowa polegają w szczególności na:  

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  



   
 

  

 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika;  

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej; 

5. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym z Zamawiającym, osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego) oraz osobami, które 
przygotowywały i prowadzą przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia, że 
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób wskazanych powyżej.  

 

        ……………………………………………………      ………............................................ 

             (data i podpis Wykonawcy)                                   (pieczęć wykonawcy)                                                                                

 

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą. 

 

Klauzula informacyjna do zapytania ofertowego na „obsługę turystyczną wyjazdu 

studyjnego w ramach promocji dziedzictwa kulturowego oraz obszaru LGR "7Ryb" poprzez 

organizację wydarzeń promujących kulturę lokalną w trakcie wyjazdu studyjnego w 

ramach współpracy z Regional Development Company of Parnonas S.A  ”  

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Rybacka „7 Ryb” z siedzibą 62-100 Wągrowiec, ul. Kolejowa 24, zwana dalej LGR. LGR 

prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: 

art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. przetwarzanie 

jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą lub do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz 

zawartymi przez LGR umowami z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Wielkopolskiego: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na Lokalnej Grupie Rybackiej „7 Ryb” oraz realizacji zawartych umów. 

mailto:inspektor@cbi24.pl


   
 

  

 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: Instytucji Zarządzającej (Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego), Instytucji Płatniczej (Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). 

6. Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp na podstawie podpisanych umów podmioty 

przetwarzające, (koordynator projektu, firmy księgowe, informatyczne) 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania LGR umowy 

ramowej plus 1 rok jako czas niezbędny do ich usunięcia lub do rozwiązywania problemów 

z ewentualnymi roszczeniami tj. do 31.12.2030 roku, 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od LGR dostępu do dotyczących Pani/Pana danych 

osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Jednocześnie informujemy, iż 

nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych,  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO oraz  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c RODO.  

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia 

umowy na realizację zadań w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Jest Pani/Pan 

zobowiązana do ich podania gdyż konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości  

zawarcia i realizacji umowy.  

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu. 

Oświadczam, iż Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i 
prawie ich poprawiania 

 

…………………………………………………………………………..  

/data i podpis osoby/firmy, której dane osobowe będą przetwarzane/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: 
Wzór umowy 

 
UMOWA (PROJEKT)  

 
zawarta w dniu: ………………………….  roku pomiędzy: 

 
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z siedzibą w Wągrowcu 
ul. Kolejowa 24 
62-100 Wągrowiec  
wpisaną do rejestru stowarzyszeń prowadzony przez Sąd Rejonowy w …………………….. Krajowego 
Rejestru Sądowego  
pod nr KRS: …………………….. NIP: ……………..  REGON: …………………., 
reprezentowana przez 
 
Dorotę Knopczyńską – Prezesa Zarządu 
oraz 
Wiesława Ewertowskiego -Wiceprezesa Zarządu  
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 
 
a 
……………………………………………………………………………………….. 
z siedzibą: …………., ul. ………………….. wpisaną do  Rejestru Organizatorów  
i Pośredników Turystycznych Województwa …………………….. Nr …………, NIP:  …………….                 
REGON: ……………., reprezentowaną przez 
………………………… 
 
Zwanym dalej WYKONAWCĄ.  

 
§ 1. 

1. Stowarzyszenie uczestniczy w zadaniu 
„………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

2. Wyjazd jest organizowany z inicjatywy Zamawiającego w celu nawiązania współpracy 
międzyregionalnej/międzynarodowej, zdobycia wiedzy, wymianę informacji  
i doświadczeń, wymianę dobrych praktyk związanych z hodowlą i przetwórstwem ryb oraz 
promocji obszarów zależnych od rybactwa. 

 
§ 2. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obsługa turystyczna wyjazdu studyjnego w ramach 
promocji dziedzictwa kulturowego oraz obszaru LGR "7Ryb" poprzez organizację wydarzeń 
promujących kulturę lokalną w trakcie wyjazdu studyjnego w ramach współpracy z Regional 
Development Company of Parnonas S.A   

2. W ramach niniejszej UMOWY ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać 
ZADANIE polegające na obsłudze turystycznej wyjazdu studyjneg 
do Grecji zgodnie z programem przedstawionym w zapytaniu ofertowym z dnia 22 lipca 2019 
roku, w szczególności zapewnienia: 

• Przejazdu i przelotu uczestników, 
• wyżywienia, 



   
 

  

 

• noclegów, 
• Pilota, 
• Przewodników lokalnych, 
• Tłumacza, 
• ubezpieczenia KL, NNW, BP, OC 
• opiekuna z ramienia Wykonawcy, 
• zapewnienia realizacji programu merytorycznego wyjazdu. 

 
§ 3. 

1. Termin realizacji Zadania wyznacza się w dniach ……………..  2019 roku. 
2. Zmiana terminu realizacji Umowy stanowi zmianę do Umowy i wymaga aneksu. 
3. W przypadku niezrealizowania Umowy w terminie j.w.  Zleceniodawcy przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 
 

§ 4. 
1. Wartość usługi strony ustaliły na kwotę …………… zł (słownie: ………………….. ……….. zł), w 

oparciu o przyjętą przez Zamawiającego ofertę Wykonawcy. 
2. W terminie do 7 dni po zakończeniu wyjazdu, Wykonawca wystawi i prześle na adres 

Zamawiającego fakturę za wykonaną usługę. Faktura będzie zapłacona do 14 dni 
kalendarzowych od jej otrzymania z zastrzeżeniem ust.3. 

3. W dniu …………… 2019 roku Zamawiający przekaże Wykonawcy zaliczkę w kwocie …………….. 
- zł (słownie: ………………. zł) na podstawie otrzymanej faktury  
pro – forma.  
 

§ 5. 
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie powziął w 
toku wykonywania niniejszej umowy oraz ochrony danych osobowych uczestników wyjazdu, na 
zasadach określonych w prowadzonej działalności oraz zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 922), Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.  
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych  
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące  
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024), rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru 
do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych  
(Dz. U. z 2008 r., Nr 229, poz. 1536), rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  
z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora 
bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1934), rozporządzenie Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia 
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych  
przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 745), rozporządzenie 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia  
przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r., poz. 
719), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Kodeks Pracy  



   
 

  

 

(Dz. U. z 2015r. poz. 1735 z późń. zm.), oraz sposobu jej przetwarzania z pozostałymi przepisami 
wewnątrzkrajowymi wynikającymi z prowadzonej działalności.  
 
 
 

§ 6. 
1. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji przedmiotu z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty Zamawiającemu kary umownej  
w wysokości 10% wartości usługi określonej w § 4 ust. 1. Jeżeli Wykonawca będzie opóźniał 
realizację zamówienia, tak że termin wyjazdu nie będzie mógł  
być zrealizowany, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy  
bez wyznaczenia wykonawcy terminu dodatkowego oraz zwolniony będzie z zapłaty 
wynagrodzenia. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary 
umownej określonej w § 6 ust. 2. 

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy określonej w § 4 ust. 
1. 

3. Jeżeli szkoda będzie wyższa niż wysokość kary umownej, Zamawiający będzie uprawniony do 
dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną  
na zasadach ogólnych. 

 
§ 7. 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana umowy dokonana  
z naruszeniem powyższego przepisu jest nieważna. 

 
§ 8. 

Załącznikiem nr 1 do umowy jest ramowy program wyjazdu. 
 

§ 9. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 10. 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden  
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY                                          WYKONAWCA 
 
 
 
…………………………………………                                                                   …................................................. 
 

 


