Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, tel.: +420 725 559 932, e-mail: mas.bohdanecsko@gmail.com

Výzva k podání nabídky
na
„Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost“
MAS Bohdanečsko, o.s. vyhlašuje výzvu k předložení nabídky na uspořádání informační akce v rámci
realizace projektu Rozvoj MAS Bohdanečsko, III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění.

Název akce: MAS Bohdanečsko – nové cesty rozvoje regionu
Informační a propagační akce pro veřejnost – kód 003
1. Informace o zadavateli
Název a sídlo:

MAS Bohdanečsko, o.s.
Masarykovo nám. 1
533 41 Lázně Bohdaneč

Předsedkyně:
Kontaktní osoba:
Kancelář MAS:
Telefon:
E-mail:

Ing. Květoslava Jeníčková
Ing. Lenka Makovská
Pernštýnská 117, 533 41 Lázně Bohdaneč
725 559 932
mas.bohdanecsko@gmail.com

2. Vymezení předmětu akce
Akce bude pořádána pro širokou veřejnost na území regionu MAS Bohdanečsko (viz Příloha č. 1) s minimální
účastí 80 osob. V rámci akce dojde k představení stávající a budoucí činnosti MAS, specifikaci rozvojových cílů,
předání propagačních materiálů, představení stávajících členů, komunitní diskuzi s účastníky na téma
rozvojových možností a potřeb regionu MAS Bohdanečsko.
Bude se jednat o akci, jejíž délka bude mít minimálně 2 hodiny. Akce může být uspořádána v rámci jiné tradiční
akce v regionu, pro zajištění max. účasti. Je žádoucí, aby byl v rámci akce zajištěn i další doprovodný program
(koncert, divadelní hra, tradiční trhy, výstava atd. = prvky doprovodného programu) tak, aby zaujal širokou
veřejnost. Vstup na akci musí být pro účastníky zdarma.

3. Vymezení výstupu z akce
Výstupem z akce bude fotodokumentace v min. počtu 15 ks fotografií v běžném rozlišení v elektronické verzi ve
formátu *.jpg, textový výstup komunikace s veřejností a zvukový záznam. Výstupy z akce budou předány MAS
Bohdanečsko do 5 pracovních dnů od uskutečnění akce v elektronické verzi.

4. Doba a místo plnění akce
Akce se uskuteční v termínu od 1. 12. 2013 do 30. 4. 2014 na území MAS Bohdanečsko.

5. Vymezení žadatele
Fyzická (FO) nebo právnická (PO) osoba, která má zkušenost s organizováním akcí pro širokou veřejnost.
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6. Uznatelné náklady
Mezi uznatelné náklady náleží:
 pronájem prostor, techniky, vybavení a zařízení (souhrnně max. 1 500,- Kč/hod.),
 propagace akce (plakáty, letáky o konání akce),
 občerstvení (max. 200,- Kč/osoba/den nebo v součtu max. 10 000,-Kč/akce),
 doprava pro účastníky akce,
 náklady na přípravu programu, organizaci a řízení akce (moderování akce, pořízení a vytvoření
uvedených výstupů z akce),
 doprovodný program (služby odborných lektorů, přednášejících a účinkujících).
Alokace na výzvu: 70 000,- Kč

7. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky budou podány nejpozději do 25. 10. 2013 do 16:00 hodin.
Na později podané nabídky nebude brán zřetel.
Způsob podání nabídek: zaslání jednoho vyhotovení nabídky poštou na adresu MAS Bohdanečsko, o.s.,
Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč. Obálka bude označena názvem akce, zpětnou adresou a
upozorněním: „NEOTVÍRAT“.

8. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou ohodnoceny součtem bodů získaných dle všech hodnotících kritérií. Nabídka s nejvyšším
počtem bodů bude vybrána jako vítězná.
Hodnotící kritéria:
 cena nabídky: nejnižší cena 10 bodů, druhá nejnižší 5 bodů, ostatní 0 bodů,
 spojení s jinou tradiční akcí: propojení s akcí, která má tradici více jak 5 let/10 bodů, propojení s akcí,
která má tradici méně jak 5 let/5bodů, samostatná akce/0 bodů,
 počet zorganizovaných obdobných akcí pro širokou veřejnost: 5 a více akcí/ 10 bodů, 1 až 4 akce/5
bodů, žádná akce/0 bodů,
 rozmanitost akce: více jak 3 prvky doprovodného programu/10 bodů, 1 až 3 prvky doprovodného
programu/5 bodů, bez doprovodného programu/0 bodů.

9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka musí splňovat tyto podmínky:
 nabídka bude podána ve formě vyplněného formuláře (viz příloha č. 2),
 musí splňovat vymezení předmětu akce,
 musí obsahovat kompletní identifikační údaje uchazeče (viz příloha č. 2),
 musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
 lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni vyhlášení výzvy k podání nabídky.

V Lázních Bohdanči dne 30. září 2013

Ing. Květoslava Jeníčková v. r.
předsedkyně MAS Bohdanečsko
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Příloha č. 1
MAS Bohdanečsko, o.s. je partnerstvím sdružujícím veřejný sektor, podnikatele a neziskové organizace na
území regionu MAS Bohdanečsko. V současné době má MAS Bohdanečsko celkem 20 členů, a to ze všech výše
jmenovaných sektorů. MAS Bohdanečsko se rozprostírá na území čítajícím 26 obcí (Obr. 1). Toto občanské
sdružení vzniklo za účelem celkového rozvoje regionu, konkrétně pak s cílem zvýšení kvality života na venkově,
podpory zaměstnanosti, ekonomického prostředí a místní produkce, ochrany přírody a kulturního dědictví a
podpory rozvoje cestovního ruchu.
Cílem informační akce je představit veřejnosti (občanům, podnikatelům, zájmovým sdružením apod.) stávající a
budoucí činnost MAS tak, aby se tyto informace dostaly k co nevětšímu počtu lidí a podnítily zájem místních
aktérů ke spolupráci a komunitně vedenému plánování. Jen lidé žijící, pracující či jinak působící v daném
regionu vědí, co region opravdu potřebuje a jakým směrem by se spolupráce měla vydat.

Obr. 1 Území MAS Bohdanečsko
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Příloha č. 2

Nabídka na uspořádání informační akce pro širokou veřejnost
Název akce: MAS Bohdanečsko – nové cesty rozvoje regionu
Informační a propagační akce pro veřejnost – kód 003

Identifikační údaje
Název subjektu:
Adresa subjektu:
IČO:
Statutární zástupce:
Kontaktní osoba a telefon:

Akce MAS Bohdanečsko – nové cesty rozvoje regionu
Termín akce:
Místo konání akce (obec a lokalita MAS Bohdanečsko):
Délka konání akce (počet hodin):

Popis akce
Akce bude zorganizována samostatně (zaškrtněte): ANO

NE

V případě, že akce nebude organizována samostatně, napište, s jakou akcí bude spojena:
Kolik let je tato tradiční akce pořádána:
Bodový popis akce MAS Bohdanečsko – nové cesty rozvoje regionu:

Rozmanitost akce
Doprovodný program (zaškrtněte):

ANO

NE

V případě, že bude zajištěn doprovodný program, napište, o jaké prvky doprovodného programu se bude
jednat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Počet zorganizovaných obdobných akcí pro širokou veřejnost
Uveďte názvy zorganizovaných obdobných akcí pro širokou veřejnost a roky jejich konání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cenová nabídka
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Celková nabídková cena vč. 21% DPH:

Položkový rozpočet
Pronájem prostor, techniky, vybavení a zařízení:
Propagace akce:
Občerstvení:
Doprava pro účastníky akce:
Náklady na přípravu programu, organizaci a řízení akce:
Doprovodný program:
Datum a místo vytvoření nabídky:

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:
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