
Załącznik nr 2  

do Regulaminu udzielania zamówień,   

których wartość nie przekracza  

wyrażonej w złotych równowartości  

kwoty  30  000 euro netto 

 
 

Węgrów, 16.08.2016 r.  

 

 
         (pieczątka zamawiającego) 
 

Znak sprawy ............................ 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” zaprasza do złożenia 

oferty na: 

- zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dla 30 członków: Rady, Zarządu 

i pracowników biura Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem”.  

Tematy szkolenia: 

1.  „Obsługa aplikacji do oceny i wyboru projektów do dofinansowania”. 

2. „Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej operacji w ramach 

wspierania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju”. 

3. „Prowadzenie działalności gospodarczej w Stowarzyszeniach”. 

 (nazwa zamówienia) 

 

Termin realizacji zamówienia:  

23,24,25 września 2016 r.  

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. 

Wymagania:  

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 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 powinien otrzymać pakiet materiałów obejmujący: 

materiały piśmiennicze (notatnik i długopis), wydruk materiałów szkoleniowych, prezentacje 

ze spotkania. Uczestnikom szkolenia zostaną wydane certyfikaty z tytułu udziału w szkoleniu. 

 

 

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa 

Działania „Bądźmy Razem” 

Ul. Piłsudskiego 23 

07-100 Węgrów 



Przedmiot zamówienia: 

 

W ramach szkolenia Wykonawca powinien zapewnić następujące zaplecze logistyczne: 

1) sala szkoleniowa wyposażona w stanowiska komputerowe dla minimum 30 osób, 

2) nagłośnienie wraz z mikrofonem bezprzewodowym, 

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

dostęp do Internetu). 

Wykonawca powinien zapewnić 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 (2 x śniadanie, 3 x obiad, 1 x kolacja, 1 x uroczysta kolacja bankietowa, 

- transport z siedziby stowarzyszenia do miejsca szkolenia i z powrotem.  

 

W ramach umowy Wykonawca powinien zapewnić możliwość indywidualnych konsultacji  

z ekspertem prowadzącym szkolenie dla uczestników szkolenia przez okres dwóch tygodni po 

zakończeniu szkolenia.  

Konsultacje odbywać się mogą mailowo lub telefonicznie. 

LGD zapewnia przeprowadzenie rekrutacji uczestników szkolenia. 

 

Oferty należy składać w Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”  

ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów lub przesłać na adres email: 

lgdbadzmyrazem@gmail.com  

w terminie do dnia 07.09.2016 r. do godz. 15.00.  

 

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Ryszard Gajewski  

Tel/kom: 517 626 498 lub 505 100 035, email: lgdbadzmyrazem@gmail.com  

 

Warunki płatności: 

Operacja będzie finansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 w ramach Poddziałania 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. 

Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa regulująca szczegółowe warunki realizacji 

usługi. 

 

Kryteria wyboru: 

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

będą miały następujące kryteria:  

1. Cena - gwarancja nie zmienności oferty do końca realizacji zadania - 60%;  

2. 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.) 

 

 
                                                                                                                                Dyrektor Biura  

 LGD „Bądźmy Razem”  

                                                                                                                                 Ryszard Gajewski  
                                            ------------------------ 
                                                                                                                                                                 podpis  
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