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ZAPYTANIE OFERTOWE

w celu szacowania warto6ci zamowienia

Szanowni Pafistwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania ,,Lepsza Przyszloi(, Ziemi Ryckiej" zamierza

realizowac operacjg wlasn4 polegajqcq na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia dla

kandydat6w na terenowych przewodnik6w turystycznych na powiat rycki.

Niniejsze zapytanie ma na celu oszacowanie wartoSci zam6wienia w celu ustalenia budZetu

zadaniaoperacji wlasnej i zlolenie wniosku o przyznanie pomocy.

W zwiqzku ztymzapraszamy do skladania ofert.

r. ZAMAWIAJACY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania ,,Lepsza Prryszlo56 Ziemi Ryckiej" zls w

Rykach

ul. Zytnia 8

08-500 Ryki

REGON: 060436179, NIP: 5060081364

TEL.8l 8652095,081 8657484, FAX: 81 8652095

il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zam6wrenia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla kandydat6w na

przewodnik6w turystycznych - terenowych na powiat rycki dla 20 uczestnik6w (1 grupa),

zakwalifikowanych przez Zamawiajqcego do udzialu w szkoleniu. Zaipcia realizowane w

wymiarze co najmni ej 82 godzin, w tym zajpcia teoretyczne i praktyczne - 6 wycieczek

szkoleniowych z realizacj4 programu praktycznego i teoretycznego.
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Zakres szkolenia :

o Historia Polski

. Geografia turystyczna Polski

o Historia kultury w Polsce

o Ochronaprzyrody i Srodowiska w Polsce

. Turystyka w Polsce

o Metodyka i etyka przewodnictw. Og6lne zasady przewodnictwa

o Podstawowe przepisy prawne w turystyce

o Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii

o Historia regionu na tle historii Polski

o Kultura i sztuka regionu

o Charakterystyka geografrczna regionu

o Etnografra regionu

. Srodowisko geograficzne regionu i jego ochrona

o Zagospodarowanie turystyczne regionu

o Terenoznawstwo i topografia

o Metodyka i technika prowadzeniawycieczek terenowych

Wszystkie zajpcia teoretyczne i praktyczne objgte programem kursu powinni przeprowadzic

wykwalifikowani specjaliSci min. np.: pracownicy naukowi, przewodnicy turystyczni, piloci

wycieczek o wieloletnim doSwiadczeniu.

Kurs powinien zakoriczyi siE wydaniem Certyfikatu ( dyplomu ).

Szczeg6lowy program teoretyczny kursu przewodnik6w terenowych po powiecie ryckim.

L Podstawowe pojqcia i terminy geograficzne i turystyczne - 2 godz.

2. Style w architekturze polskiej -2 godz.

3. Geografia walor6w turystycznych powiatu ryckiego -2 godz.

a. atrakcje przyrodniczo - krajobrazowe

b. dziedzictwo historyczno - kulturowe

*
*
*

1*



wrmg06a
xtsr RY(l(tB

***

***

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich: Europa Inwestujqca w Obszary Wiejskie"

Umowa Nr 00020-6933-UM0310019/15
Umowa Nr 00017-6937-UM0300019/16

c. miejsca pamiQci narodowej

4. Powiat rycki jako region turystyczny - 2 godz.

a. Walory i atrakcje przyrodnicze ziemi ryckiej

b. Dzieje ziemi ryckiej

c. Atrakcje dziedzictwa kulturowego

5. Podstawowe przepisy wynikaj4ce z Ustawy o turystyce -2 godz.

6. Organizacja turystyki na szczeblu krajowym i samorzqdowym - | godz.

7. 1rodlawiedzy przewodnika i pilota wycieczek turystycznych - 1 godz.

8. Wydawnictwa kartografrczne i system GPS Navigation w pracy przewodnika i pilota

wycieczek turystycznych: 6wiczeniapraktyczne - 3 godz.

9. Etapy tworzenia imprezy turystycznej. Kalkulacja kosztorysowa, rozliczanie koszt6w - 2

godz.

10. Wsp6lpraca pilota z muzeum, hotelem, biurem turystycznym: odprawa, komunikowanie

siq, rozliczanie imprezy -2 godz.

11. Przewodnik a grupa wycieczkowa: wsp6lpraca, pomoc i opieka, mediacja ,rozwiqzywanie
ew.konflikt6w-2godz.

12. Przygotowywanie teoretyczne i praktyczne pilota do obslugi wycieczki turystycznej - 2

godz.

III. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta winna byi sporzqdzona w jednym egzemplarzu, w jqzyku polskim, na formularzu

stanowi4cym zalqcznlk nr I do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osoby

upowaznione do reprezentowania Oferenta.

Oferta powinna by(, zlo2ona przez oferenta do kt6rego dzialalnoSci nale?y zakres objEty w

punkcie II Przedmiotu zam6wienia. Oferta powinna zawierac oddzielnie ceng uslugi za

wyklady, oddzielnie wartoS6 uslugi polegajqcej na odbyciu praktyk.

W zaleZnoSci od wielkoSci kwoty, kt6rqdysponuje Zamawiajqcy, dokona wyboru uslugi.

IV. SKI,ADANIE OFERTY

Oferta powinna byt, przeslana za po6rednictwem: poczty elektronicznej (na adres e-mail:

lgdryki@gmail.com faksem na nr: 81 865 20 95 , poczty, kuriera lub tez dostarczona
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osobiScie na adres Lokalna Grupa Dzialaria,,LepszaPrzyszloS(, Ziemi Ryckiej" ul. ZytniaS,

08-500 Ryki

Termin skladania ofert uptywaz 22 stycznia 2018 r.

Niniejsza oferta ma na celu oszacowsnie wartoSci zamdwienia i nie jest podstawq

zloienia oferty rozumianej zgodnie z art. 66 Kodeks cywilny oraz do udzialu
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