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Kłodawa; 11.08.2016 

 

Zapytanie ofertowe nr 04/OF/16 

dotyczy usługi przeprowadzenia szkolenia dla pracowników biura 

Stowarzyszenia „Solna Dolina” z zakresu ewaluacji i monitoringu oraz 

sporządzania raportów z monitoringu i ewaluacji 
realizowanego w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)  

 

I. Zamawiający: 

Stowarzyszenie „Solna Dolina” 

62-650 Kłodawa, ul. Dąbska 17 

NIP 666 20 53 719, REGON 300667798, KRS 0000288207 

tel.: 603 99 41 42 

mail: solnadolina@wp.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Stowarzyszenie „Solna Dolina” poszukuje oferenta na przeprowadzenie w listopadzie 2016 roku  

w Kłodawie, pow. kolski, woj. wielkopolskie, 8 - godzinnego szkolenia dla 3 pracowników biura  

z zakresu ewaluacji i monitoringu oraz sporządzania raportów z monitoringu i ewaluacji. 

Szczegółowy opis: 

 

Tematyka szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia: 

 metodologia badań ewaluacyjnych 

 metody i techniki w badaniach ewaluacyjnych z uszegółowieniem metod i technik 

wskazanych w załączniku do Procedury monitoringu i ewaluacji LSR na lata 2014-

2020 LGD „Solna Dolina”   

 przygotowanie narzędzi jakościowych i ilościowych – konstruowanie ankiety, 

kwestionariusza do wywiadu indywidualnego, kwestionariusza do wywiadu 

grupowego – najistotniejsze kwestie 

 kluczowe metody analizy danych 

 opracowanie wyników badań oraz raportów z badań monitorujących i ewaluacyjnych 

(interpretacja wyników, wnioski i zalecenia). 
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Procedura monitoringu i ewaluacji wraz z załącznikiem oraz Lokalna Strategia Rozwoju na 

lata 2014-2020 LGD „Solna Dolina” udostępnione zostaną przez Zamawiającego. 

 

Wraz z formularzem ofertowym Oferent dostarcza Zleceniodawcy godzinowy harmonogram 

szkolenia z uwzględnieniem w/w zakresu. W ramach szkolenia przewidziana jest 1 przerwa kawowa. 

Artykuły na przerwę kawową zapewnia Zamawiający. 

Wykonawca w ramach świadczonej usługi przeprowadzenia szkolenia zobowiązany będzie 

jednocześnie do zapewnienia 3 uczestnikom materiałów szkoleniowych, zawierających 

problematykę poruszaną podczas szkolenia (np. w postaci wydrukowanej prezentacji 

multimedialnej), przeprowadzenia na zakończenie szkolenia testu w celu weryfikacji 

nabytej wiedzy, wystawienia imiennego certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu, możliwość 

konsultacji i porad indywidualnych podczas szkolenia. 

Zapłata za wykonanie usługi nastąpi w terminie miesiąca od wystawienia zamawiającemu faktury lub 

rachunku. 

III. Miejsce, termin i sposób składania ofert 

 

Oferty należy składać na załączonym do zapytania formularzu ofertowym, osobiście w biurze 

stowarzyszenia, 62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5/15 w godz. 8.00 – 16.00 lub za pośrednictwem 

poczty do dnia 25.08.2016 roku do godz. 16.00 (w przypadku ofert składanych za pośrednictwem  

poczty decydującym jest dzień wpływu oferty na wskazany adres).  Składane oferty muszą być 

zgodne z przedmiotem zamówienia. 

 

IV. Ocena ofert 

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryterium: 100% cena brutto.  

Oferent zobowiązany jest do wykazania doświadczenia w zakresie przeprowadzania szkoleń w ramach 

PROW poprzez dostarczenie min. 3 rekomendacji. 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku gdy 

założone w projekcie środki okażą się niewystarczające. 

2. Oferta może zostać odrzucona jeśli  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

V. Informacje pozostałe: 

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
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 Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia 

 Zamawiający - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego 

traktowania - nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do 

oferentów, z zachowaniem zasady braku powiązań kapitałowych i osobowych  

z Zamawiającym  

 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 100% 

cena.  

 Informacje dotyczące wyboru oferenta dostępne będą w biurze stowarzyszenia.  

 Osoby odpowiedzialne za kontakty z Oferentami: 

- Beata Mruk i Magdalena Fabiniak  – tel. 603 99 41 42 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 04 /OF/16 z dnia 11.08.2016 roku 

Formularz ofertowy 

                                              

……………………………................... 

                         (miejscowość, data) 

 

 

…………………………….. 

(pieczęć oferenta) 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie „Solna Dolina”  

62-650 Kłodawa, ul. Dąbska 17 

 

OFERTA 

Na przeprowadzenie w listopadzie 2016 roku szkolenia dla pracowników 

biura Stowarzyszeniu „Solna Dolina” z zakresu ewaluacji i monitoringu 

oraz sporządzania raportów z monitoringu i ewaluacji 
 

Dane dotyczące oferenta: 

Nazwa...................................................................................................................................... 

 

Siedziba................................................................................................................................... 

 

Nr telefonu/faksu..................................................................................................................... 

 

NIP: …………………………………………………………………………….................... 

 

Oferujemy realizację całości zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za kwotę: 

 

netto: ............................................. zł (słownie ……………............................................ zł), 

 

brutto: ............................................. zł (słownie …..........................................………… zł), 

 

w tym podatek VAT w wysokości: .............% tj. ........................................................... zł. 
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Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

 

 

………………………………………….. 

           (podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta) 
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Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego nr 04 /OF/16 z dnia 11.08.2016 roku 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że nie jestem powiązany/a  

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo,  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

   pełnomocnika; 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

   w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

   w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

………………………………………….. 

                (podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta) 

 

 

 


