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Zapytanie ofertowe nr MIR/KSOW-WY-STUD-Fr/2018 

na organizację wyjazdu studyjnego 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II 

Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020. 

 

Małopolska Izba Rolnicza zaprasza do złożenia oferty na organizację wyjazdu studyjnego 

dla 20-osobowej grupy z Małopolski do Francji (Region Owernia-Rodan-Alpy).  

Zamawiający: 

Małopolska Izba Rolnicza 

os. Krakowiaków 45 A/15 

31-964 Kraków 

Tel./fax (012) 643 17 62 

e-mail: mir@mir.krakow.pl 

www.mir.krakow.pl 

NIP 676-19-72-228 

REGON 351310527 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Liczba uczestników: 20 osób 

2. Czas trwania wyjazdu: 5 dni 

3. Termin: czerwiec 2018 r. Ostateczna data wyjazdu zostanie określona w umowie. 

4. Plan wyjazdu: Do obowiązku wykonawcy należy organizacja spotkań przewidzianych 

w programie wraz z poniesieniem wszystkich, niezbędnych kosztów. Ostateczna wersja 

harmonogramu zostanie ustalona z Zamawiającym. 

Planowany, ramowy program wyjazdu studyjnego: 

I dzień (niedziela): 

 wylot z Krakowa do Lyonu 

 przejazd z lotniska do miejsca zakwaterowania, kolacja  

II-IV dzień (poniedziałek – piątek): 

Prosimy o ustalenie harmonogramu poniższych punktów programu. 
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 spotkanie/seminarium (3-4 godz.) w siedzibie Regionalnej Izby Rolniczej w Lyonie 

(23, Rue Jean Baldassini, 69364 LYON CEDEX 07), z udziałem francuskiego eksperta 

w dziedzinie sprzedaży żywności przez rolników (prelekcja dot. wymogów sanitarnych, 

przepisów podatkowych oraz marketingu oferowanych produktów). Ekspert (wykładowca) 

z Francji, powinien posiadać kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie w dziedzinie 

sprzedaży żywności przez rolników, w szczególności w zakresie wymogów sanitarnych, 

przepisów podatkowych oraz marketingu produktów rolno-spożywczych; 

 wizyta w zbiorowym punkcie sprzedaży, ok. 2-3 godz. (sklep w którym grupa rolników 

sprzedaje wyprodukowane we własnych gospodarstwach płody rolne /surowce/ oraz 

wytworzoną z nich żywność: sery, pieczywo, makarony, przetwory owocowe i warzywne 

itp.),  zlokalizowanym w odległości do ok. 100 km. od Lyonu spotkanie z francuskimi 

rolnikami sprzedającymi swoje produkty w tym punkcie: omówienie zasad 

funkcjonowania, działań marketingowych i własnych doświadczeń wynikających 

z prowadzenia tej działalności spotkanie; 

 wizyta w dwóch gospodarstwach rolnych wprowadzających na lokalny rynek żywność 

wytworzoną z własnych surowców (przetworzone produkty roślinne i/lub zwierzęce), 

w ramach co najmniej dwóch spośród wymienionych działalności tj.: sprzedaż 

w gospodarstwie; sprzedaż w zbiorowym punkcie sprzedaży; sprzedaż na targowisku; 

dostawy do lokalnych stołówek; sklepów, restauracji; sprzedaż obwoźna; sprzedaż przez 

Internet. Czas wizyty – ok. 2-3 godz. w jednym gospodarstwie; 

 spotkanie z przedstawicielami władz regionu (w Regionalnej Izby Rolniczej w Lyonie, 

(23, Rue Jean Baldassini, 69364 LYON CEDEX 07; ok. 2-3 godz.), na które zaproszeni 

zostaną również francuscy parlamentarzyści oraz europarlamentarzyści, poświęcone 

działaniom polityczno-gospodarczym wspierającym tworzenie krótkich łańcuchów dostaw 

w branży rolno-spożywczej; 

 zwiedzanie targu Les Halles de Lyon im. Paula Bocuse’a (słynny targ nazywany 

„brzuchem Lyonu”. Swoje wyroby prezentuje tu ok. 60 wystawców regionalnych 

produktów tj. sery, wędliny, pieczywo, ryby, wino, mięso) – ok. 2-3 godz. 

 zwiedzanie targu Croix Rousse w Lyonie (popularny targ na świeżym powietrzu, na 

którym zaopatrują się mieszkańcy Lyonu, można tam znaleźć wysokiej jakości regionalne 

produkty w dobrych cenach. Swoje produkty wystawia tam 100 – 200 producentów serów, 

wędlin, warzyw, owoców i.in.)  

– ok. 2 godz. 

V dzień (czwartek): 

 przejazd na lotnisko, wylot do Krakowa. 

Realizacja powyższych punktów programu wyjazdu w poszczególnych dniach zależy od 

organizatora wyjazdu. 

5. Posiłki dla uczestników:  

a) minimum 4 śniadania w formie bufetu szwedzkiego, w miejscu zakwaterowania (co 

najmniej jedno danie na ciepło oraz „zimna płyta”/osobę); 

b) minimum 3 obiady dwudaniowe, w tym przynajmniej jedno danie na ciepło; 
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c) minimum 4 kolacje w formie bufetu szwedzkiego (co najmniej jedno danie na ciepło 

oraz „zimna płyta”/osobę); 

d) napoje do posiłków – kawa, herbata z dodatkami (cukier, cytryna, mleko), soki, woda 

mineralna gazowana i niegazowana, serwowane w łącznej ilości 1l/osobę do każdego 

posiłku. 

6. Zakwaterowanie uczestników wyjazdu: 

 hotel/hotele o standardzie min. 2-gwiazdkowym lub gospodarstwo/gospodarstwa 

agroturystyczne o podobnym standardzie;  

 pokoje 2-osobowe z oddzielnymi łazienkami; 

 dostęp do wi-fi w obiekcie; 

 zakwaterowanie całej grupy w jednym obiekcie. 

7. Środki transportu:  

 Samolot (klasa ekonomiczna) – lot bezpośredni na trasie Kraków-Lyon-Kraków, wraz 

z bagażem podręcznym i rejestrowanym do 20 kg dla każdej osoby (cała grupa 

w jednym samolocie); 

 na terenie Francji (transfer z i na lotnisko oraz podczas całego pobytu, zgodnie 

z programem) – autokar z klimatyzacją; ewentualnie: metro na terenie Lyonu. 

W przypadku awarii technicznej pojazdu w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia pojazdu zastępczego o identycznych lub lepszych 

parametrach technicznych, który pozwoli na planowe kontynuowanie podróży 

w czasie gwarantującym realizację programu zgodnie z harmonogramem, w tym 

zapewnienie noclegu dla 20 uczestników wyjazdu w godz. 22:00-6:00 w przypadku 

awarii autokaru.  

 możliwość korzystania z komunikacji miejskiej (metro) na terenie Lyonu. 

8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

 zapewnienie opieki pilota i/lub tłumacza (język francuski). Tłumaczenie ustne 

konsekutywne, konieczna znajomość terminologii rolniczej (przetwórstwo i sprzedaż 

produktów rolno-spożywczych, wymogi sanitarne, marketing produktów rolno-

spożywczych, przepisy podatkowe). Tłumacz będzie towarzyszył grupie podczas całej 

wizyty (od wylotu z Krakowa do czasu powrotu); 

 ubezpieczenie dla uczestników wyjazdu (koszty leczenia, następstw nieszczęśliwych 

wypadków); 

 przygotowanie szczegółowego programu wyjazdu studyjnego; 

 zorganizowanie spotkań w siedzibie Regionalnej Izby Rolniczej w Lyonie 

(seminarium z udziałem eksperta* spotkanie z przedstawicielami władz regionu) wraz 

z pokryciem niezbędnych kosztów; 

 zorganizowanie wizyt w zbiorowym punkcie sprzedaży oraz w dwóch gospodarstwach 

rolnych wraz z pokryciem niezbędnych kosztów; 
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*Zadania eksperta: przygotowanie prezentacji seminaryjnej i prelekcja podczas seminarium, 

towarzyszenie podczas wizyt w zbiorowym punkcie sprzedaży oraz w gospodarstwach 

rolnych – udział w omówieniu zasad funkcjonowania, w dyskusjach i wymianie doświadczeń. 

9. Zamawiający będzie odpowiedzialny za: 

a) rekrutację uczestników; 

b) zapewnienie osoby koordynującej organizację wyjazdu – przedstawiciel 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający informuje, że nie pokrywa kosztów zagranicznych i krajowych rozmów 

telefonicznych wykonywanych z pokoi hotelowych przez osoby uczestniczące 

w wyjeździe oraz kosztów związanych z udostępnieniem w pokojach płatnej telewizji lub 

mini-baru. Ewentualne ww. koszty zostaną opłacone indywidualnie przez uczestników 

wyjazdu studyjnego. 

11. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany przez Wykonawcę, 

który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych 

oraz/lub pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług 

turystycznych, który posiada wpis do odpowiedniego rejestru organizatorów turystyki 

i pośredników turystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

turystycznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 196 z późn. zm). 

12. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całego zakresu usługi.  

13. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określi umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą po wyborze oferty (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania). 

Dodatkowe informacje dla Wykonawcy: 

W organizacji seminarium oraz spotkania z władzami regionu sugerujemy skorzystać z pomocy 

Regionalnej Izby Rolniczej w Lyonie, która może być również pomocna we wskazaniu zbiorowego 

punktu sprzedaży oraz gospodarstw rolnych.  

Osoba do kontaktu:  

Geneviève LAGARDE 

genevieve.lagarde@aura.chambagri.fr  

Tél. + 33 (0)4 72 72 49 20  

Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes 

23, Rue Jean Baldassini 

69364 LYON CEDEX 07 

www.synagri.com 

 

Kontakt do osoby, która może być pomocna w kwestii zakwaterowania i wyżywienia 

w gospodarstwach agroturystycznych: 

Gites de France - Dominique LEGRAND 

Directrice / 04 72 77 17 54 

www.gites-de-france-rhone.com  

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com 
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II. Składanie ofert. 

1. Ofertę stanowi: 

a) wypełniony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta powinna być kompletna, 

czytelna, złożona w języku polskim, podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

firmy; 

b) proponowany harmonogram wyjazdu uwzględniający punkty programu zawarte w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do 

upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych 

w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych 

zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej na której zostało zamieszczone 

ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu cenowym. 

III. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferty można składać osobiście w siedzibie Małopolskiej Izby Rolniczej os. Krakowiaków 

45 A/15, 31-964 Kraków, lub przesłać skan oferty pocztą elektroniczną wraz z wymaganymi 

załącznikami na adres mir@mir.krakow.pl. 

2. Ofertę należy złożyć w terminie do 15.05.2018 r. do godziny 15:30. Liczy się data 

wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

IV. Ocena ofert 

1. Kryterium oceny ofert: cena brutto wykonania zamówienia = 100% 

2. W przypadku wpłynięcia ofert o tych samych kwotach, decydować będzie data i godzina 

wpłynięcia oferty. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru żadnej z ofert. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo informowania o wynikach wyboru najkorzystniejszej 

oferty tylko i wyłącznie Wykonawcę, który spełnił stawiane wymogi i złożył ofertę 

z najniższą ceną brutto. 

5. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert do dnia 16.05.2018 r. do godz. 15:00. Wybrany 

Oferent zostanie zawiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

V. Dodatkowe informacje 

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  

Jolanta Kałmuk (tel./fax 012 643 17 62; e-mail: j.kalmuk@mir.krakow.pl 
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2. Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie Zamawiającego: poniedziałek – piątek 

w godzinach 7:30 – 15:30. 


