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Łochów, dnia 12.02.2015 r. 

 
 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa 

Działania „Bądźmy Razem” 

ul. 1 Maja 2, lok. 306, 

07-130 Łochów 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Stowarzyszenie – „Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, zwraca się z prośbą  
o przedstawienie oferty na: 

1. Ewaluację Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Bądźmy Razem” za lata 
2007-2013  

2. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

 
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:  

 nazwę i adres oferenta,  
 wartość oferty brutto,  
 termin ważności oferty,  
 warunki płatności  

zgodnie z załączonym formularzem – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 
 
Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę 
sporządzenia i termin. 
 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście do 
siedziby Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” z siedzibą ul. 1 Maja 2, lok 
306, 07- 130 Łochów w godzinach od 7.00 do 15.00. 
 
Termin składania ofert upływa w dniu – 28.02.2015 r., o godz.: 15:00 
 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena – 100 % 
 
Proponowane ceny posłużą m.in. do ustalenia wartości zamówienia w/w zadania. 
 
Osoby upoważnione do kontaktów – Mariola Kiełek, Kierownik Biura LGD, tel.: 22 300 14 55 
  
                                                                                          
Załączniki:  

 Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 

 Załącznik nr 2 – formularz oferty 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Ewaluację Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Bądźmy Razem” za lata 2007-2013 
oraz Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 

 
1. Zamawiający:  

 
Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”  
z siedzibą ul. 1 Maja 2, lok 306, 07- 130 Łochów  
tel.: +48 22 300 14 55, e-mail: lgdbadzmyrazem@gmail.com  
strona internetowa: http://www.lgdbadzmyrazem.pl/ 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia  

 
Przedmiotem zamówienia jest: 
1) Przeprowadzenie ewaluacji końcowej wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju  

i Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania w Stowarzyszeniu – LGD „Bądźmy Razem”  
za lata 2007-2013 

 realizacja poszczególnych celów ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć  
na poziomie osiągniętych wskaźników oddziaływania, rezultatu i produktu; 

 opracowanie raportu z oceny działalności LGD „Bądźmy Razem” w oparciu  
o konsultacje społeczne przeprowadzone z przedstawicielami społeczności lokalnej; 

 przygotowanie zaktualizowanego jednolitego tekstu LSR.  
2) Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania 

„Bądźmy Razem” na lata 2014-2020. Dokument należy opracować na podstawie 
wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawartych w „Poradniku dla Lokalnych 
Grup Działania w zakresie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020”.  

3) Opracowane dokumenty należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach papierowych i w wersji 
elektronicznej.    
 

3. Termin wykonania zamówień  
 
1) Przeprowadzenie ewaluacji – do dnia 30.04.2015 r. 
2) Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju – do dnia 31.05.2015 r. 
 

4. Pozostałe warunki realizacji zamówienia 
 
1) Proponowane ceny posłużą m.in. do ustalenia wartości zamówienia  oraz ewentualnego 

wyłonienia wykonawcy zadania.  
2) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

najkorzystniejsza cena 
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru 

jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów. 
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wybranej części zadania (wówczas 

porównanie ofert zostanie dokonane na podstawie oferowanych cen dla danego zadania) 
5) Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym opisie 

zamówienia, powinien w cenie oferty ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego  
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i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki, a także 
ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę: 
 cena oferty powinna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie, z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 
 w celu rozliczenia wykonanych prac zastosowane zostanie wynagrodzenie ryczałtowe, 

w związku z czym w celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia zaleca się , aby 
Wykonawca dokonał wszelkich niezbędnych czynności w celu oszacowania na własna 
odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się 
niezbędne do przygotowania oferty, 

6) Wraz z ofertą (sporządzoną na formularzu – zał. nr 2 do zapytania ofertowego) wykonawca 
winien przedłożyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie  
w przeprowadzaniu ewaluacji LSR oraz w tworzeniu i aktualizacji LSR. 
W/w dokumenty winny potwierdzać realizację min. 1 ewaluacji LSR oraz opracowanie mni.1 
LSR 

7) Informacje dotyczące niniejszego postępowania, w tym inf. dot. wyłonienia wykonawcy 
będą publikowane na stronie internetowej www.lgdbadzmyrazem.pl . 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.lgdbadzmyrazem.pl/
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

……………………………………. 
            (pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
 

Nazwa: ............................................................................................................................................... 

Siedziba: ............................................................................................................................................ 

Strona internetowa: ........................................  Adres e-mail: ..................................................... 

Numer telefonu: ............................................  Numer faksu: ..................................................... 

Numer REGON: ............................................  Numer NIP: ....................................................... 

Miejscowość: ............................................   Data: .................................................................. 

 

Stowarzyszenie  
Lokalna  Grupa Działania  
„Bądźmy Razem” 
ul. 1 Maja 2, lok 306 
07- 130 Łochów 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego, oferujemy wykonanie n/w usług zgodnie z wymogami 

określonymi w zapytaniu ofertowym za kwotę :  

Lp. Nazwa Ilość Cena (brutto)  Uwagi 

1.  
Ewaluację Lokalnej Strategii Rozwoju dla 
obszaru LGD „Bądźmy Razem” za lata 
2007-2013  

1 kpl.   

2.  
Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju 
na lata 2014-2020.  

1 kpl.   

 RAZEM (cena oferty brutto):   

 

Wartość oferty brutto słownie:  

1.…………………………………………………………………………………………………………………….., 

2........................…………………………………………………………..………………………………….,  

 
w tym: kwota netto …………………..…….. zł oraz należny podatek VAT w wysokości : ….…… %,  
 
W/w kwota która zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania. 
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W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji, zobowiązujemy się: 
1. Wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym zgodnie  

z celem jakiemu ma służyć, z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami 
prawa i wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 

Oświadczamy, że: 
1. zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 
2. posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz umiejętności, kwalifikacje, możliwości 

techniczne oraz organizacyjne i kadrowe do wykonania przedmiotu zapytania. 
3. uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
4. nasza oferta jest ważna przez okres – (min. 30 dni) …………… dni, licząc od dnia jej złożenia. 
5. akceptujemy formę płatności – przelew w terminie 30 dni od dnia wystawienia 

faktury/rachunku. 
6. do oferty dołączamy n/w dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji  

oraz doświadczenia: 

 ………………………………………………………. 

 ………………………………………………………. 

 ……………………………………………………….. 
 

 
 

 
_________________________________ 

Czytelny podpis osoby / osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 

 


