
 
 
 
 
 
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Operacja realizowana przez Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Łodygowice, 20 lipca 2016 roku 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/07/2016 

 

na realizację szkolenia dla Rady i Zarządu LGD oraz pracowników biura LGD  

„Żywiecki Raj” w zakresie Zasad oceny i wyboru projektów do dofinansowania 

 

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza do złożenia oferty na realizację 

szkolenia dla Rady i Zarządu LGD oraz pracowników biura LGD „Żywiecki Raj”. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” 

siedziba: ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice 

NIP: 553-243-47-18 

Tel: 33 475 48 21 

e-mail: biuro@zywieckiraj.pl 

www.zwieckiraj.pl  

 

II. PRZEDMIOT USŁUGI: 

Przedmiotem usługi jest przygotowanie materiałów i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dla Rady 

i Zarządu LGD oraz pracowników biura LGD „Żywiecki Raj” w zakresie Zasad oceny  

i wyboru projektów do dofinansowania w ramach LSR 2016-2023.  

Liczba godzin: dwa dni po 8h lekcyjnych, 

Liczba uczestników: 28 osób, 

Termin szkoleń: 15/16 września 2016r., 

Miejsce realizacji szkolenia: miejscowość do 60 km od siedziby Stowarzyszenia - Lokalna Grupa 

Działania „Żywiecki Raj”.  

Szczegółowy harmonogram szkoleń i miejsce realizacji szkolenia zostanie ustalony na roboczo pomiędzy 

stronami umowy.  

Celem szkolenia jest wyposażenie członków organów decyzyjnych i pracowników biura w niezbędną 

wiedzę umożliwiającą aktywny udział w procesie oceny i wyboru operacji do dofinansowania, w ramach 

LSR, w zgodzie z przepisami PROW 2014-2020. Podczas szkolenia przewiduje się warsztaty dotyczące 

zasad oceny wniosków o dofinansowanie: ocena wstępna, ocena zgodności z LSR, ocena zgodności  

z Programem oraz wybór operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, zasady wypełniania kart 

oceny operacji i oceny zadań do realizacji. 

Szkolenie ma być zrealizowane przez podmiot posiadający uprawnienia oraz niezbędną wiedzę  

i doświadczenie do należytego przeprowadzenia szkolenia objętego przedmiotem umowy. W ramach 

szkolenia Wykonawca zapewni, że szkolenie zostanie przeprowadzone przez eksperta, który posiada co 

najmniej wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub ekonomiczne oraz znajomość zagadnień 

związanych z PROW 2014-2020 poparte doświadczeniem w prowadzeniu ewaluacji LSR, tworzeniu LSR 

lub aktualizacji LSR oraz kwalifikacje i doświadczenie w przeprowadzaniu warsztatów/szkoleń  

i konsultacji dla LGD w nowym okresie programowania 2014-2020. 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma przed szkoleniem pakiet materiałów obejmujący:  materiały 

piśmiennicze (notatnik i długopis), wydruk materiałów szkoleniowych, prezentacje ze spotkania. Na 

spotkaniu zapewniony zostanie nagłośnienie, rzutnik, laptop, flipchart, markery. Dla uczestników szkolenia 

zostanie przeprowadzony egzamin w formie testu w zakresie wiedzy dotyczącej Zasad oceny i wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach LSR 2016-2023. Uczestnikom szkolenia zostaną wydane 

zaświadczenia z tytułu udziału w szkoleniu. 

W ramach szkolenia Wykonawca zapewni wraz z możliwością korzystania 

http://www.zwieckiraj.pl/
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następujące zaplecze logistyczne: 

1) sala szkoleniowa o powierzchni co najmniej 150 m
2
, zlokalizowana na terenie woj. śląskiego  

w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego,  

2) nagłośnienie wraz z mikrofonem bezprzewodowym, 

3) sprzęt multimedialny (notebook, rzutnik, ekran, flipchart z pisakami i papierem, dostęp do 

Internetu). 

Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia: 

- zakwaterowanie w ośrodku szkoleniowym (hotel ***), 

- 3 przerwy kawowe bez ograniczeń w trakcie trwania szkolenia: kawę, herbatę, cukier, cytrynę, mleko, 

śmietankę do kawy, ciasto domowe serwowane w sali szkoleniowej lub w pomieszczeniu bezpośrednio do 

niej przylegającym, 

- pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiad, 1 x uroczysta kolacja bankietowa), 

- transport do i z miejsca szkolenia spod siedziby stowarzyszenia. 

 

W ramach umowy Wykonawca zapewni możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem 

prowadzącym szkolenie uczestników szkolenia przez okres dwóch tygodni po zakończeniu szkolenia  

w przedmiocie problematyki będącej przedmiotem szkolenia. Konsultacje odbywać się mogą mailowo lub 

telefonicznie. 

LGD zapewnia przeprowadzenie rekrutacji uczestników szkolenia. 

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna:  

- być przygotowana w języku polskim,  

- zawierać dane oferenta (nazwa i adres firmy, NIP, telefon kontaktowy, imię i nazwisko osoby do kontaktu 

ws. oferty), 

- zawierać cenę brutto, 

- zawierać rekomendacje/dokumenty potwierdzające doświadczenie w ewaluacji LSR, tworzeniu LSR lub 

aktualizacji LSR oraz kwalifikacje i doświadczenie w przeprowadzaniu warsztatów/szkoleń i konsultacji 

dla LGD, doświadczenie trenera w pracy w komisji ds. Wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność. 

Cena określona w ofercie uwzględnia wykonanie wszystkich czynności i prac oraz zawiera wszystkie 

koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych  

w zapytaniu ofertowym. 

Cena wyrażona jest w PLN, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu oferenta, przy czym 

podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.  

 

IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę należy złożyć: do dnia 8 sierpnia 2016r. do godziny 12.00  

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zywieckiraj.pl 

lub też dostarczona osobiście/ za pośrednictwem poczty na adres Stowarzyszenia – Lokalna Grupa 

Działania „Żywiecki Raj”, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice. 

O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura LGD.  

Złożenie Oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem Zamówienia.  

W toku badań i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.  

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.zywieckiraj.pl i w siedzibie Biura LGD. 

mailto:biuro@zywieckiraj.pl
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V. OPIS KRYTERIÓW WYBORU I SPOSOBU OCENY OFERT 

1) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:  

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do pozostałych złożonych ofert,  

- nie zawiera czytelnego podpisu osoby upoważnionej lub pieczątki imiennej bądź firmowej,  

- została złożona po terminie  

2) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:  

Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert. Na wybór oferty wpływ będą miały 

następujące kryteria: Cena - gwarancja nie zmienności oferty do końca realizacji zadania - 60% oraz 

Doświadczenie w ewaluacji LSR, tworzeniu LSR lub aktualizacji LSR oraz kwalifikacje i doświadczenie  

w przeprowadzaniu warsztatów/szkoleń i konsultacji dla LGD. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie 

trenera w pracy w komisji ds. Wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność- 

40%.  

Oferty zostaną ocenione zgodnie z poniższymi kryteriami (1% = 1 pkt) 

a) cena – 60 pkt 

b) doświadczenie w przeprowadzaniu spotkań/szkoleń/warsztatów w zakresie dotyczącym pkt. II – 40 

pkt 

Zgodnie z przedstawionymi wyżej zbiorem kryteriów Zamawiający będzie posługiwał się następującym 

wzorem: Won = An + Bn 

Won – wskaźnik oceny „ofert n” 

 

Przy czym poszczególne składniki ocen będą obliczane w następujący sposób: 

 

A – oferowana cena brutto zamówienia 

An – liczba punktów przyznanych, gdzie: 

  

             Najniższa oferowana cena 

An = ------------------------------------------ x 60 pkt 

          Oferowana cena wykonawcy „n” 

B – doświadczenie w przeprowadzaniu spotkań/szkoleń/warsztatów 

Bn – liczba punktów przyznanych na podstawie złożonej oferty, gdzie: 

40 pkt – doświadczenie w ewaluacji LSR, tworzeniu LSR lub aktualizacji LSR oraz kwalifikacje  

i doświadczenie w przeprowadzaniu warsztatów/szkoleń i konsultacji dla LGD, doświadczenie trenera  

w pracy w komisji ds. Wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, 

20 pkt – doświadczenie w ewaluacji LSR, tworzeniu LSR lub aktualizacji LSR oraz kwalifikacje  

i doświadczenie w przeprowadzaniu warsztatów/szkoleń i konsultacji dla LGD, 

10 pkt – kwalifikacje i doświadczenie w przeprowadzaniu warsztatów/szkoleń i konsultacji dla LGD, 

0 pkt – brak doświadczenia. 

Zamawiający dokona oceny ofert spośród tych, które spełniają wymagania minimalne dla wykonawcy 

(szkolenie zostanie przeprowadzone przez eksperta, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe 

magisterskie prawnicze lub ekonomiczne oraz znajomość zagadnień związanych z PROW 2014-2020 

poparte doświadczeniem w prowadzeniu ewaluacji LSR, tworzeniu LSR lub aktualizacji LSR oraz 

kwalifikacje i doświadczenie w przeprowadzaniu warsztatów/szkoleń i konsultacji dla LGD). 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny  

z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie 

właściwości podmiotowej i przedmiotowej Zamówienia.  

Zamawiający nie przyjmuje możliwości zaliczkowania na poczet realizacji zamówienia. 
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VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

1. Wykonanie usługi przeprowadzenia szkoleń zostanie zlecone Wykonawcy, który uzyska najwyższą 

liczbę punktów. W przypadku złożenia ofert o takiej samej ilości punktów, decydującym kryterium 

będzie kryterium ceny proponowanej przez Wykonawcę. Usługa zostanie udzielona wykonawcy, który 

spełni wszystkie wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający:  

- zawiadomi wybranego oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-maila.  

- poinformuje pozostałych oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.  

3. Wybrany oferent otrzyma w terminie do 7 dni projekt umowy przygotowany przez Stowarzyszenie 

LGD „Żywiecki Raj”. 

 

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI 

 Operacja będzie finansowana ze środków publicznych, ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i środków krajowych w ramach 

Poddziałania 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.  

 Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa regulująca szczegółowe warunki realizacji usługi. 

 Zamawiający nie przyjmuje możliwości zaliczkowania na poczet realizacji zamówienia. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentem jest Magdalena Haase, Kierownik biura LGD 

„Żywiecki Raj”: e-mail: biuro@zywieckiraj.pl  

 Informacje można uzyskać tylko i wyłącznie e-mailowo w dniach roboczych. 

 W korespondencji kierowanej do LGD należy posługiwać się nadanym numerem zapytania. 

Uprzejmie informujemy, że: 

- zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu ofert bez 

podania przyczyny, 

- nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty, 

- w przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez 

poinformowania oferenta. 

Oferty złożone po terminie 8 sierpnia 2016 roku nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem 

terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający 

może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny z wybranymi wykonawcami, którzy 

złożyli oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej  

i przedmiotowej Zamówienia.  

 

 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy o Prawo zamówień 

publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczane na stronie internetowej celem wybrania 

najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia do złożenia Zamówienia. 

 

Z poważaniem, 

mailto:biuro@zywieckiraj.pl


 
 
 
 
 
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Operacja realizowana przez Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 

 

……………………………………. 

 (Pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” 

ul. Królowej Jadwigi 6 

34-325 Łodygowice 

NIP: 553 24 34 718  

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie Zasad oceny i wyboru projektów do dofinansowania  

w ramach LSR 2016-2023 

 

III. Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu za: 

  Cena brutto  za szkolenie dwudniowe  …………….………………………..  PLN 

Słownie: …………………………………………………………………..…………. PLN    

Oświadczam, że: 

a) Zapoznałem się ze zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego uwag. 

b) Uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od złożenia oferty . 

 

 

 

 

 

………………………………………            …...……….………………………………. 

Miejscowość i data  (podpis osoby/osób uprawnionych do składania 

oświadczeń   woli w imieniu Wykonawcy) 

 


