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Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku- Białej zaprasza zainteresowanych przewoźników
transportu osobowego do przedstawienie oferty cenowej na dwa wyjazdy studyjne w ramach projektu
GreenFilmTourism, związanych ze szlakiem Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK)
organizowanych dla polskich operatorów turystycznych, mediów oraz blogerów branżowych – łącznie
dla 17 osób/uczestników/ dla każdego z wyjazdów.
Przewidujemy organizację 2-ch wizyt studyjnych szlakiem FDK zgodnie podaną poniżej specyfikacją:
Pierwsza wizyta studyjna - (3 dniowa )
1. Termin 6-7-8 lipca 2022
2. Trasa łącznie ok 1.220 km.
3. Plan trasy przejazdu:
Dzień 1
Bielsko-Biała - Nowy Sącz - Stary Sącz – Grybów – Regietów - Sanok – Solina – Jaśliska
Dzień 2
Jaśliska – Niedzica – Dębno Podhalańskie – Chabówka – Jeleśnia – Cieszyn – Jaworze
Dzień 3
Jaworze - Bielsko-Biała – Pszczyna – Nowy Sącz – Bielsko-Biała
Podgląd trasy na mapie : https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1NOwYbLVvu0Fn7xUpA2addkQtVcIbJo&ll=49.44285811338109%2C21.758214019838586&z=14

Druga wizyta studyjna - (3 dniowa)
1. Termin 17-18-19 sierpnia 2022 (termin wstępny może zostać przesunięty na późniejszy)
2. Trasa łącznie ok. 850 km
3. Plan trasy przejazdu
Dzień 1
Bielsko-Biała – Pszczyna – Cieszyn – Jeleśnia – Niedzica (nocleg)
Dzień 2
Niedzica – Stary Sącz – Nowy Sącz – Grybów – Jaśliska (nocleg)
Dzień 3
Jaśliska – Solina – Sanok – i powrót do Bielska
Podgląd trasy na mapie: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1sw0um_P9PYPYt6xCv53z9JCuu5AFrd-&ll=49.69601493546958%2C20.387309999999975&z=9
W wycenie oferty proszę uwzględnić wszystkie koszty kierowcy (nocleg, wyżywienie)
W ofercie należy podać wycenę odrębnie dla każdego z wyjazdu /w cenie netto/brutto oraz warunki
płatności. Do oferty należy dołączyć informację o marce a także wyposażeniu samochodu, w tym liczbie
miejsc a także załączyć zdjęcie pojazdu. Szczegółowy plan tras wizyt studyjnych zostanie załączony do
zlecenia.
Dodatkowych wyjaśnień związanych z organizacją wyjazdów studyjnych udziela Pani Paulina
Daczkowska email: pdaczkowska@arrsa.pl
Ofertę proszę przesłać mailem na adres: eszczerba@arrsa.pl
Na oferty oczekujemy do 9 czerwca 2022
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu “GreenFilmTourism” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska –
Słowacja 2014 – 2020.

