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DRUK ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
PRZEPROWADZENIA DWU DNIOWEGO WYJAZDU STUDYJNEGO NA TERENIE 

 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ZIELONY PIER ŚCIEŃ” 
 DLA LOKALNEJ GRUPA DZIAŁANIA „DOLIN Ą WIEPRZA I LE ŚNYM SZLAKIEM” 

PRZYGOTOWYWANEGO W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁPRACY  
 
Parametry zamówienia: 
 
Przeprowadzenia wyjazdu studyjnego na terenie Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” dla 
grupy 30 osób producentów lub zainteresowanych produkcją produktu lokalnego. Wyjazd powinien 
spełniać następujące parametry: 
1. Poznanie przez uczestników wyjazdu dobrych praktyk związanych z produkcją i sprzedażą 

produktów lokalnych na terenie LGD „Zielony Pierścień” we wskazanych przez Wykonawcę   
pięciu miejscach obejmujących co najmniej tematykę rękodzieło, produkt spożywczy; produkt 
turystyczny.  

2. Przygotowanie i przedstawienie wraz z ofertą szczegółowego programu wizyty studyjnej. 
3. Zapewnienie zakwaterowania: 1 x nocleg na terenie LGD „Zielony Pierścień”, 
4. Wyżywienie:  
- 1 x śniadanie – szwedzki stół, 
- 2 x obiad ( zupa, drugie danie, deser),  
- 1 x kolacja integracyjna dla uczestników: 
I danie - rosół z makaronem, schab soute w sosie aksamitnym,  
ziemniaki puree,  
mix sałat z winegretem  
ciasto ucierane z owocami i kruszonką  
II danie - w podgrzewaczach na stole szwedzkim - udko pieczone z pieczarkami, ziemniaki opiekane, 
spaghetti po bolońsku, surówka  
Przystawki na stole szwedzkim:  
- półmisek wędlin  
- jajko z majonezem  
- śledź w oleju  
- sałatka grecka  
- pieczywo  
-  sok jabłkowy, woda niegazowana, coca-cola, kawa, herbata 
 
5. Zapewnienie pilota na trasie wyjazdu studyjnego. 
6. Zapewnienie degustacji produktów lokalnych w odwiedzanych miejscach. 
 
WYKONAWCA: 
 

1. Nazwa wykonawcy: 

2. Adres wykonawcy: 

3. Numer telefonu: 

4. Adres e-mail: 

5. NIP: 
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Oferuje wykonanie: 
 

Przeprowadzenia wyjazdu studyjnego na terenie Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” dla grupy 30 
osób producentów lub zainteresowanych produkcją produktu lokalnego. Wyjazd powinien spełniać 
następujące parametry: 
1. Poznanie przez uczestników wyjazdu dobrych praktyk związanych z produkcją i sprzedażą 
produktów lokalnych na terenie LGD „Zielony Pierścień” we wskazanych przez Wykonawcę   pięciu 
miejscach obejmujących co najmniej tematykę rękodzieło, produkt spożywczy; produkt turystyczny.  
2. Przygotowanie i przedstawienie wraz z ofertą szczegółowego programu wizyty studyjnej. 
3. Zapewnienie zakwaterowania: 1 x nocleg na terenie LGD „Zielony Pierścień”, 
4. Wyżywienie:  
- 1 x śniadanie – szwedzki stół, 
- 2 x obiad ( zupa, drugie danie, deser),  
- 1 x kolacja integracyjna dla uczestników: 
I danie - rosół z makaronem, schab soute w sosie aksamitnym,  
ziemniaki puree,  
mix sałat z winegretem  
ciasto ucierane z owocami i kruszonką  
II danie - w podgrzewaczach na stole szwedzkim - udko pieczone z pieczarkami, ziemniaki opiekane, 
spaghetti po bolońsku, surówka  
Przystawki na stole szwedzkim:  
- półmisek wędlin  
- jajko z majonezem  
- śledź w oleju  
- sałatka grecka  
- pieczywo  
-  sok jabłkowy, woda niegazowana, coca-cola, kawa, herbata 
 
5. Zapewnienie pilota na trasie wyjazdu studyjnego. 
6. Zapewnienie degustacji produktów lokalnych w odwiedzanych miejscach. 
 
 
 
 
 
za kwotę brutto…………………………….(słownie:…………………………………………….…...) 

w tym VAT:………………………………..(słownie:…………………………………………………) 
 
 
 
 
………………………..                                                                 ………………………………….. 
            data                                                                                         podpis i pieczęć wykonawcy   
       


