29.05.2015r.

Zapytanie cenowe dotyczące
przeprowadzenia szkoleń z zakresu agroturystyki

W związku z realizacją projektu „Agroturystyka od A do Z" Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych
PROBUS zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących przeprowadzenia szkoleń z zakresu
agroturystyki.
1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
Ręczyn 26, 59-900 Zgorzelec, KRS 0000349029
tel: 501-234-555
2. Szczegółowy opis zamówienia
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu agroturystyki w wymiarze 24 godz., w tym m.in.:

- prawno-organizacyjne uwarunkowania prowadzenia gosp. agroturystycznego;
- dobrowolny system kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej – wymagania stawiane
obiektom agroturystycznym, typy zakwaterowań, oznakowanie, estetyka zagrody wiejskiej,
organizacja i wyposażenie kwatery wiejskiej;
- pozyskiwanie środków na uruchomienie i prowadzenie gosp. agroturystycznego;
- dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem walorów
kulturowych i przyrodniczych powiatu zgorzeleckiego;
- tworzenie produktu agroturystycznego, opracowanie oferty turystycznej.
3. Termin, miejsce i forma realizacji usługi: czerwiec -sierpień 2015r., województwo dolnośląskie.
4. Miejsce wykonywania usługi: Zgorzelec. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza
możliwość świadczenia doradztwa w siedzibie beneficjenta.
5. Wymagania wobec Oferenta:
I.

wykształcenie wyższe lub średnie,

II. kwalifikacje i doświadczenie z zakresu prowadzenia szkoleń/ warsztatów z zakresu
agroturystyki.
Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Oferent przedłoży: list motywacyjny, kopie
dokumentów potwierdzających wykształcenie, cv oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Należy podać cenę za 1 godz. usługi.
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6. Data, miejsce i forma nadsyłania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać:
- drogą elektroniczną (biuro@fundacjaprobus.eu) lub
- dostarczyć osobiście (adres: Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS, Zgorzelec
ul. Warszawska 1, pokój 211)
do dnia 12 czerwca 2015 r. do godziny 15.00 (liczy się data dostarczenia oferty, a nie jej nadania).
7. Kryteria oceny ofert: cena– 50%, kwalifikacje i doświadczenie 50%.
Zamawiający informuje, że:
Ocena wyboru trenera dokonana przez Komisję na charakter ostateczny.
Dokumenty aplikacyjne, w których nie zostanie podana cena za godz. doradztwa nie będą
rozpatrywane.
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują żadnych
zobowiązań wobec Stron.
O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie lub
drogą elektroniczną.
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