
                   
                
 
 
 
 
 
 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Łuków, 15.11.2016 r. 

 
 
 
 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

na przeprowadzenie szkolenia dla Członków Rady oraz pracowników Biura LGD „RAZEM” 

 
I. Zamawiający: 
Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków 
tel. 25 7983194  
faks 25 7982439 
e-mail: poczta @lgdrazem.pl 
www.lgdrazem.pl 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAKRES USŁUGI: 
 
1. Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia dla Członków Rady oraz 
pracowników Biura LGD „RAZEM” z zasad funkcjonowania organu decyzyjnego oraz metodyki oceny i 
wyboru operacji do dofinansowania ze środków PROW 2014-2020 
 
2. Liczba osób na szkoleniu: 14 osób 
 
3. Termin realizacji szkolenia: 25 listopada 2016 r. w godz. 9.00 – 15.00 (8 godz. lekcyjnych) 
 
4. Miejsce szkolenia: teren powiatu łukowskiego, w promieniu 15 km od siedziby Biura LGD (Łuków, ul. 
Świderska 12) 
 
5. Szkolenie powinno być prowadzone metodą seminaryjno-warsztatową i powinno zawierać m.in.:  
- omówienie procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR wraz z kryteriami wyboru Lokalnej 
Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, w tym: podstawowe składniki procedury i jej 
zastosowanie w procesie oceny i wyboru operacji do finansowania, unikanie ryzyka konfliktów 
interesów, odwołanie i protest od negatywnej oceny organu decyzyjnego LGD, 
- zasady i metodyka oceny na każdym z istotnych etapów (ocena wstępna, ocena zgodności wniosku z 
LSR, ocena zgodności wniosku z Programem PROW 2014-2020, w tym ocena racjonalności 
i kwalifikowalności kosztów), lokalne kryteria oceny a cele i wskaźniki lokalnej strategii rozwoju – 
związek przyczynowo skutkowy warunkujący skuteczność wdrażania LSR, 
- zajęcia warsztatowe – ocena przykładowych wniosków w aplikacji elektronicznej – symulacja 
posiedzenia Rady 
 
II.MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Oferty należy złożyć w terminie do 21 listopada 2016 r. do godz. 12:00 (decyduje termin dostarczenia 
oferty do Biura Zamawiającego) osobiście w siedzibie Zamawiającego, pocztą na adres: Lokalna Grupa 
Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”  ul. Świderska 12, 21-400 Łuków lub e-mailem na adres 
poczta@lgdrazem.pl . 
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Lokalna Grupa Działania 
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków 
tel. 25 7983194 
e-mail: poczta@lgdrazem.pl 
www.lgdrazem.pl 
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III. SPOSÓB OBLICZENIA CENY I KRYTERIA WYBORU OFERTY:  
 

1. Opis sposobu obliczenia ceny: 

Cena oferty = suma punktów poszczególnych kryteriów (K1+ K2 + K3).    

2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

a) Kryteria ofert i ich waga 

Numer 
kryterium 

Nazwa kryterium Maksymalna ilość 
punktów 

1 Cena usługi 40 

2 
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, działań 
edukacyjnych z ostatnich 5 lat licząc od daty ukazania się 
ogłoszenia, min. 400 godz. 

30 

3 

Doświadczenie eksperckie w zakresie oceny projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z 
ostatnich 5 lat licząc od daty ukazania się ogłoszenia, 
minimum 10 umów na usługi eksperckie 

30 

 

b) Sposób oceny ofert:  

Kryterium nr 1: cena usługi 
 

On 

------  x 40 = K3 

Ob 
 

gdzie: 

On – oferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia oferty najniższej 
Ob – oferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia oferty badanej 
K3 – liczba punktów w kryterium nr 1 

 

Kryterium nr 2: doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/działań edukacyjnych z ostatnich 5 lat licząc od 
daty ukazania się ogłoszenia, min. 400 godz.  
 

On 

----------  x 30 = K1 

Ob 
 

On – 400 godzin lekcyjnych przeprowadzonych szkoleń lub działań edukacyjnych w ciągu ostatnich 5 lat licząc od daty 
ukazania się ogłoszenia   

Ob – liczba godzin lekcyjnych przeprowadzonych szkoleń lub działań edukacyjnych w ciągu ostatnich 5 lat licząc od daty 
ukazania się ogłoszenia  oferty badanej  

W przypadku On poniżej 400 godzin lekcyjnych przeprowadzonych szkoleń lub działań edukacyjnych w ciągu  ostatnich 5 lat 
licząc od daty ukazania się ogłoszenia  K1 = 0 pkt. 
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Ob należy udokumentować potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami referencji lub innych dokumentów (np. 
umowy bez ujawniania ceny i innych informacji stanowiących tajemnicę oferenta)  na których podano liczbę godzin 
(lekcyjnych) szkoleń lub  działań edukacyjnych w ciągu  ostatnich 5 lat licząc od daty ukazania się ogłoszenia.   

Kryterium nr 3: doświadczenie eksperckie w zakresie oceny projektów współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej z ostatnich 5 lat licząc od daty ukazania się ogłoszenia, minimum 10 umów 
na usługi eksperckie  
 

On 

----------  x 30 = K2 

Ob. 
 

On – 10 usług eksperckich współfinansowanych ze środków Unii europejskiej w ciągu ostatnich 5 lat licząc od daty ukazania 
się ogłoszenia  

Ob – liczba usług współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z ostatnich 5 lat licząc od daty ukazania się ogłoszenia 
oferty badanej  

W przypadku On poniżej 10 przeprowadzonych usług eksperckich w ciągu ostatnich 5 lat licząc od daty ukazania się 
ogłoszenia K2 = 0 pkt. 

Ob należy udokumentować potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami dokumentów potwierdzających 
doświadczenie eksperckie w ciągu ostatnich 5 lat licząc od daty ukazania się ogłoszenia.   

Wynik: 

Oferta, która otrzyma największą ilość punktów (cena oferty) zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie (uzyskały identyczną liczbę punktów), Zamawiający wzywa tych 
Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.lgdrazem.pl w zakładce O nas – Zapytania ofertowe 
oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejsza ofertę. 

 

V. WYMAGANE DOKUMENTY: 

Wypełniony formularz ofertowy z załącznikami 

 
VI. INFORMACJE DODATKOWE: 

 
 
1. Szkolenie powinno być zrealizowane przez podmiot posiadający uprawnienia oraz niezbędną wiedzę 
i doświadczenie do należytego przeprowadzenia szkolenia objętego przedmiotem umowy.  

2. Uczestnicy szkolenia powinni otrzymać Certyfikat wydany z tytułu udziału w szkoleniu. 

3. Nie dopuszcza się możliwości podzlecania i składania ofert cząstkowych. Oferty niepodpisane, 
niekompletnie wypełnione, złożone na innym formularzu niż wskazany w zapytaniu ofertowym nie 
będą brane pod uwagę w wyborze Wykonawcy. Dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają 
zwrotowi przez Zamawiającego.  
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

5. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 21.11.2016 

6. Zamawiający w trakcie szkolenia zapewni wykładowcy obiad oraz poczęstunek w trakcie przerwy 
kawowej. 

7. Operacja będzie finansowana 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. Wybranemu wykonawcy zostanie udzielone zamówienie w formie 
elektronicznej. Zapłata wynagrodzenia za usługę zostanie dokonana na podstawie wystawionej 
faktury/rachunku przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku w 
terminie 14 dni od momentu wystawienia ww. dokumentu. 

8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy z dnia 26.11.2015 
r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) w związku z czym przy 
wykonaniu niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 
 
 


