
 

 

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 
 

z dnia 05.02.2015r. 
 

1.Przedmiot zamówienia: 

 

Przeprowadzenia ewaluacji ex-post wdrażania LSR- końcowa ocena stanu wdrażania 

LSR w wymiarze rzeczowym i finansowym. 

 
 

2. Zamawiający : 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Brama Beskidu” 

Moski 86, 33-340 Stary Sącz 

Adres e-mail: biuro@bramabeskidu.pl 

Tel. 18 547-66-80 
 
 

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia : 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie ewaluacji LSR Stowarzyszenia LGD 

„Brama Beskidu” realizowanej w ramach PROW na lata 2007-2013 oś IV LEADER .    

Wyniki badania ewaluacyjnego powinny być przedstawione w „Raporcie z badania 

ewaluacyjnego wdrażania LSR obszaru LGD „Brama Beskidu” wraz z „Analizą sytuacji 

społeczno-gospodarczej na obszarze LGD jako załącznika do raportu.  

Badanie powinno być zgodne z Rozdziałem XIII LSR „Zasady i sposób dokonywania 

ewaluacji własnej”.  

 

Ponadto należy: 

 określić stan początkowy i końcowy wskaźników 

 określić efektywność funkcjonowania LGD jako organizacji odpowiedzialnej za 

wdrażanie LSR oraz ocenić w kontekście funkcjonowania LGD jako partnerstwa  

 ocenić wpływ działalności LGD oraz wdrażania LSR na poziom rozwoju obszarów 

wiejskich 

 określić postęp we wdrażaniu poszczególnych Przedsięwzięć w nawiązaniu do ich 

szczegółowych celów wraz z kwalifikacją osiągniętych wskaźników ,rezultatów i 

oddziaływania 

 analiza finansowa wdrażania pomocy, streszczając dla każdego Przedsięwzięcia i 

poszczególnych działań całkowite wydatki faktycznie poniesione  w badanym okresie 

wraz z wykazem całkowitych płatności otrzymanych ze środków pomocowych i 

wskaźnikami finansowymi 

 wnioski dotyczące ewentualnych zmian  w LSR w kontekście kolejnego okresu 

programowania 2014-2020 
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Minimum metodologiczne: 

 analiza danych zastanych 

 badania ankietowe ilościowe wśród Beneficjentów i mieszkańców obszaru LGD 

„Brama Beskidu” (min. 100) w tym również analiza ankiet już opracowanych przez 

LGD 

 badanie jakościowe- indywidualne wywiady z przedstawicielami Rady ,Zarządu, 

pracownikami biura LGD 

 

Format A4 

Ilość egzemplarzy : 2 szt 

 

 

 

4.Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: 29 maj 2015r. 

 

5.Ocena ofert: 
 

1. Zamawiający wybierze jedną, najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone     w 

zapytaniu ofertowym 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi według  zasady: 

     Cena brutto za realizację całego zadania = 100% 

3. W przypadku gdy cena najtańszej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający posiada w 

     budżecie na realizację zadania zostaną przeprowadzone negocjacje dotyczące ceny i 

     warunków realizacji zamówienia, przy czym jeśli zostanie złożonych więcej niż jedna 

     oferta negocjacje będą prowadzone z dwoma wykonawcami, którzy złożyli oferty z 

     najniższą ceną . 

 

6.Opis warunków udziału oferenta w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków: 

1.Oferty mogą składać oferenci, którzy: 

 posiadają  znajomość zagadnień związanych z PROW na lata 2007-2013 

potwierdzoną dyplomem/certyfikatami  

 doświadczenie w tworzeniu, aktualizowaniu i przeprowadzaniu 

ewaluacji lokalnych strategii rozwoju.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym  Załącznik nr 1 do niniejszego 

zaproszenia  

-oferta winna być sporządzona w języku polskim  

-zawierać pełną nazwę Wykonawcy, datę sporządzenia i czytelny podpis Wykonawcy  

-preferowane jest składanie ofert drogą mailową. W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną o 

terminowości decyduje data wpływu oferty do Biura LGD. 

    

W ofercie należy również wskazać i udostępnić do wglądu  przez wykonawcę co najmniej 

jeden wykonany  przez niego  dokument o którym mowa w punkcie 6.1  

 

 

 

W ofercie prosimy o przedstawienie warunków finansowych wykonania usługi w zł  wartości 

brutto . W cenę usługi należy wliczyć wynagrodzenie wykonawcy ,koszty dojazdu ,druk 

materiałów i inne niezbędne do rzetelnego wykonania usługi. 
 
 

7. Miejsce i termin składania ofert: 

 

1.Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w 

terminie 10 dni od ukazania się zaproszenia do składania ofert cenowych na stronie 

www.bramabeskidu.pl tj. do dnia 16.02.2015 do godz. 15.00.  

 

3.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na swojej stronie 

internetowej a także skontaktuje się  z wybranym Wykonawcą , który złożył najkorzystniejszą 

ofertę w celu omówienia szczegółowego harmonogramu realizacji zamówienia. 

 

4.Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Patrycja Pierzchała 

tel: 18 547-66-80 

 

 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjności i nie podlega 

przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do 

potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na stronie internetowej celem wybrania 

najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje 

LGD do złożenia Zamówienia. 

 


