
                                           

  
  

Rypin, 20.09.2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o 

przedstawienie  do dnia 28.09.2016r. oferty na: 

Przeprowadzenie szkoleń dla Pracowników biura w zakresie – Zasady ewaluacji i monitoringu Lokalnej 

Strategii Rozwoju” – 8 godzin szkoleniowych  

oraz Członków Rady LGD  – w zakresie Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania – 2 dni/16 godzin 

szkoleniowych, forma szkoleniowo-warsztatowa. 

1. Termin realizacji zamówienia*:  
W okresie od 10.10.2016 do 20.10.2016 r.  

2. Miejsce realizacji zamówienia: Biuro LGD 
3. Termin wyłonienia Wykonawcy do 03.10.2016 r. 

 
 

 
 
Wymagania dla wykonawcy  

• Wykształcenie  wyższe. 

• Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń/warsztatów/doradztwa 
w zakresie wdrażania programu LEADER oraz realizacji projektów UE. 

• Wykonawca zobowiązany jest do złożenia po realizacji zadania: 
 
- listy obecności uczestników zadania 
- wystawić certyfikat uczestnikom 
- przeprowadzić test weryfikujący wiedzę po odbytym szkoleniu wśród członków Rady 
 

W związku z obowiązkiem zachowania zasad promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 
oferent zobowiązany jest przy realizacji w/w zadania do posługiwania się właściwymi logotypami, zgodnie z 
właściwymi oznaczeniami dla  RPO WK-P. 
 
 
Dokumenty:  

• Wypełniony formularz oferty cenowej wg wzoru załączonego do zapytania ofertowego. 

• Dokument potwierdzający wykształcenie. 

• Dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów/doradztwa  
w zakresie wdrażania programu LEADER oraz realizacji projektów UE. 

• Dokumenty potwierdzające wcześniejszą współpracę z Lokalnymi Grupami Działania. 

• Program szkolenia. 
 

 
 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

 

                                

• nazwę i adres oferenta, 

• wartość oferty (netto oraz brutto) za cały cykl szkoleń, 

• stawkę brutto za 1 godz. szkolenia, 

• warunki płatności, 

• program szkolenia, 



                                           

  
• udokumentowane doświadczenie we współpracy z LGD  oraz udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu 
szkoleń finansowanych z UE. 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta, lub na dołączonym do zapytania ofertowego 

formularzu, opatrzonym pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia i być podpisana przez oferenta. 

Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej, kurierem lub osobiście w 

terminie wskazanym przez zamawiającego. Liczy się termin wpływu oferty do biura LGD. 

                                   

Termin składania ofert upływa w dniu:                     28.09.2016r.  

 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:             

1.   Cena   55 % 

                                                                      

2. Warunki płatności   20 % 

                                                                      

3. Program szkolenia 

 

10 % 

                                                                      

4. 

Doświadczenie we współpracy z LGD oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 

finansowanych z UE   15 % 

                                                                      

                                                              100%   

ZAŁĄCZNIK: 
Formularz oferty cenowej 

*termin realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względów organizacyjnych 


