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Zapytanie ofertowe na realizację wizyty studyjnej do Rychnov nad 

Kneznou w dniach 25 -26.05.2017 r. 

 

 

Zamawiający: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” ul. 1 Maja 8b,  

47-480 Pietrowice Wielkie; tel. 32 419 80 75 wew. 139 lgd.pietrowicewielkie@gmail.com 

www.grupadzialania.pl 

Przedmiot zamówienia: Realizacja wizyty studyjnej do Rychnov nad Kneznou lub pobliska okolica 

Termin: 25-26 maj 2017r 
 

Czas trwania wizyty studyjnej: 2 dni. Wyjazd 25.05.2017. godz. 6.00. Powrót 26.05.2017 godz. 

18.00 

 

Przebieg wizyty: 

- przewóz 40 (39 uczestników + 1 kierowca) uczestników autokarem klimatyzowanym na trasie 

Pietrowice Wielkie- Rychnov nad Kneznou i droga powrotna. Po drodze zwiedzanie co najmniej 3 

wież lub platform widokowych po stronie polskiej i czeskiej na szlaku wież i platform widokowych 

Euroregion Glacensis 

- 2 warsztaty szkoleniowe z przedstawicielami co najmniej jednego samorządu po stronie polskiej i 

jednego po stronie czeskiej, które wybudowały wieże lub platformy widokowe w ramach wyżej 

wymienionego szlaku. Tematy: warsztat 1 – szkolenie dotyczące analizy mocnych i słabych stron 

przedsięwzięcia, warsztat 2 – szkolenie dotyczące możliwości przeniesienia dobrych praktyk z 

terenu Euroregionu Glacensis na teren Euroregionu Silesia. 

- nocleg wraz ze śniadaniem w hotelu co najmniej trzy gwiazdkowym w Rychnov nad Kneznou lub 

okolicy, w tym 6 pokoi jednoosobowych i 17 pokoi dwuosobowych. Śniadanie w formie 

szwedzkiego stołu 

- obiad (obiad trzydaniowy wraz z napojami - woda/soki) w pierwszym dniu wizyty dla 40 

uczestników 

- kolacja w formie szwedzkiego stołu)w pierwszym dniu wizyty dla 40 uczestników 
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- obiad (obiad trzydaniowy wraz z napojami - woda/soki) w drugim dzień wizyty 

- ubezpieczenie 40 uczestników 

 

Oferta powinna zawierać cenę brutto całościową, cenę brutto na jednego uczestnika oraz 

godzinowy plan wyjazdu. 

Termin składania ofert :  do 02.05.2017 r. do godz. 10:00 

Oferty należy składać drogą mailową na adres: lgd@pietrowicewielkie.pl lub osobiście w siedzibie  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” ul. 1 Maja 8b, 47-480 

Pietrowice Wielkie.  

Wszelkie pytania proszę kierować do kierownika biura: 

p. Magdalena Siara- Liwyj 

tel. kontaktowy 32 419 80 75 wew.139 
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