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Radom, dnia 16.07.2021r. 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ 

 

 

1. Zamawiający: „Razem dla Radomki”, ul. Zielona 127, 26-652 Janiszew 

 

2. Przedmiot zapytania: Organizacja spływu kajakowego po rzece Radomce dla 

projektu współpracy „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” 

 

 

Specyfikacja zamówienia: 

 

1. Przygotowanie usługi polegającej na realizacji 1 – dniowego spływu kajakowego po 

rzece Radomce dla grupy 16 osób zgodnie z następującą specyfikacją: 

- przygotowanie i dostarczenie dla uczestników spływu minimum 8 sztuk kajaków (2 

osobowych), sprawnych i posiadających odpowiednie certyfikaty/atesty dopuszczające 

je do użytku;  

- kajaki wyposażone zostaną w wiosła oraz sprzęt asekuracyjny (typu kamizelki 

ratunkowe) dla każdego uczestnika z osobna; 

- realizacja spływu odbywać się będzie w terminie ustalonym z zamawiającym w 

okresie od 24 lipca do 19 września 2021 r. Termin ten ustalony będzie z minimum 

tygodniowym wyprzedzeniem i związany będzie z weryfikacją stanu wody na rzece 

Radomce, która umożliwiać będzie organizację spływu 

- realizacja spływu odbywać się będzie na rzece Radomce w dwóch możliwych 

wariantach trasy, który ustalony będzie z uczestnikami i uzgodniony z Wykonawcą. 

Możliwe warianty trasy to A:(Rzeka Radomka, od zapory w Domaniowie do Młynu w 

Gulinie) lub B: (okolice Przytyka do Młynu w Gulinie); 

- zaleca się aby Wykonawca przedstawił trasę i zabezpieczył miejsca szczególnie 

niebezpieczne na trasie;  

- Wykonawca zapewni transport uczestników spływu z miejscowości Gulin (miejsce 

zakończenia spływu) do miejsca rozpoczęcia spływu kajakowego; 

- Wykonawca zapewni wykupienie ubezpieczenia NW dla uczestników spływu 

kajakowego; 

2. Wykonawca zaświadcza i przedstawi posiadanie minimum 1 rocznego doświadczenia 

w organizacji spływów kajakowych oraz uprawnień do organizacji spływów 

kajakowych, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do Wykonania zamówienia. 

 

 

 

3. Termin realizacji zamówienia: realizacja spływu odbywać się będzie w terminie 

ustalonym z zamawiającym w okresie od 24 lipca do 19 września 2021 

4. Miejsce realizacji zamówienia: rzeka Radomka  

5. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. 
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Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji 

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny brutto zamówienia 

z wyodrębnionym podatkiem VAT, wyrażonej cyfrowo i słownie. 

6. Oferent oświadcza że posiada doświadczenie w realizację usług cateringowych, 

świadczonych przez okres minimum roku.  

 

7. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę sporządzić należy: 

- na załączonym druku  „OFERTA" w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 

komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem, 

- winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  

- opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia,  

W przypadku składnia oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy 

nanieść napis: „Realizacja spływu kajakowego”. 

 

 

8. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę można  składać : 

- osobiście u zamawiającego na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Razem dla Radomki”, ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew; 

- pocztą (adres jw.); 

- pocztą elektroniczną na adres: promocja@razemdlaradomki.pl,  

Ofertę należy złożyć do dnia 23.07.2021 r., do godz.1600 . Decyduje data wpływu 

oferty. 

 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………….. 

       (podpis osoby upoważnionej 
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OFERTA 

Organizacja spływu kajakowego po rzece Radomce dla projektu współpracy 

„Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia na wszystkie za kwotę: 

Cena brutto……………………………………………………………………………………………………….……… zł. 

Słownie 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym 

warunki. 

2. Oświadczamy, że firma posiada nr identyfikacyjny NIP ……………………………………………  

i jest /nie jest płatnikiem podatku VAT 

……………………………………………………………………..……. 

3. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do 

niego żadnych zastrzeżeń. 

4.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zwarcia umowy na 

określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

…………………………………………………………………….…….. 

(Pieczęć firmowa, data i podpis osoby 

upoważnionej) 

 

 

 


