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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
dotyczące: 

wykonania dokumentacji projektowej oznakowania tras nordic walking  

oraz oznakowania trasy rowerowej na terenie 

LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

 

 
realizowanego ramach w ramach 

 poddziałania ” Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

 

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

 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

21-100 Lubartów, ul. Lubelska 18A 

tel./fax: 81 8545853; e-mail: info@lgdlubartow.org.pl 

 

 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

oznakowania tras nordic walking na terenie gmin: Abramów, Jeziorzany i Michów. Po 

jednej pętli około 10 – 12 kilometrów na terenie każdej z gmin. 

2. Przygotowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

oznakowania trasy rowerowej na terenie gmin: Abramów, Jeziorzany i Michów. Pętla około 

50 kilometrów, która będzie miała połączenie z istniejącą już trasą rowerową Lokalnej 

Grupy Działania. 

3. Weryfikację wyżej wymienionych w pkt. 1 i 2 tras  pod kątem przydatności do uprawiania 

nordic walking i turystyki rowerowej. 

4. Uzgodnienie dokumentacji z odpowiednimi organami oraz właścicielami działek, przez 

teren których będą przebiegać trasy i na których ustawione zostaną tablice. 

5. Określenie liczby oraz miejsc ustawienia tablic na trasach wymienionych w pkt. 1 i 2. 
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6. Przygotowanie szacunkowego zestawienia kosztów realizacji inwestycji zgodnego z 

koncepcją dokumentacji przygotowaną przez Wykonawcę.    

 

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

31 grudnia 2019 roku. 

 

3. INFORMACJE DODATKOWE:  

 

1. Ofertę należy złożyć na druku zapytania ofertowego do wypełnienia. 

2. Zapytanie ofertowe obejmuje przedmiot zamówienia w całości. W ramach zapytania nie ma 

możliwości składania ofert obejmujących część zapytania. 

3. Wykonawca winien złożyć oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do 

wykonania  zamówienia. 

 

4. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI: 

 

Osoba do kontaktu:  Leszek Zieliński – tel. / fax.: 81 8545853; e-mail: info@lgdlubartow.org.pl 

 

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

Ofertę  należy złożyć pocztą elektroniczną na dres: info@lgdlubartow.org.pl do dnia 28.11.2019 r. 

do godziny 10.00.  

 

6. KRYTERIA, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

 

Zamawiający zleci wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawcy, co do którego ustalono, że 

zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto za wykonanie całości zamówienia. 
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