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Ryki, dnia 5 grudnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 18/2017
na uslugp przeprowadzenia szkolenia zamknigtego dla kadry bior4cej udzial we wdraZaniu Strategii

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez SpolecznoS6 na lata 2016-2022 realizowanej przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania,,Lepsza Przyszto66 Ziemi Ryckiej".'

r.

ZAMAWIAJACY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania,Lepsza PrryszloSd Ziemi Ryckiej" z/s w Rykach

ul. Zytnia 8
08-500 Ryki

REGON: 060436179, NIP: 5060081364

TEL.81 8652095,081 8657484, FAX:81 8652095

II.

TRYB UDZIBLENIA ZAMoWIENIA
Niniejsze zapylanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy z dnia29 stycznia2004
r. Prawo zam6wieh publicznych (tekst jednolity Dz. U . 2 20 1 5 r., po2. 21 64).
Zapytanie ofertowe realizowane jest w oparciu o Regulamin zam6wiefi publicznych zatwierdzony
Uchwal4Nr l7l2014 Walnego Zebrania Czlonk6w Stowarzyszenia LGD ,,LepszaPrzyszloil Ziemi
Ryckiej" z dnia 12.06.2014r.

III.
1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zam6wienia jest usluga polegaj4ca na przeprowadzeniu szkolenia
zamknigtego dla 40 os6b wskazanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania
,,LepszaPrzyszloSi Ziemi Ryckiej" kadry bior4cej udzial we wdrazaniu Lokalnej Strategii

u Ki erowanej przez Spoleczno S c na lata 20 | 6 -2022.
2. Szczegrflowy opis przedmiotu zam6wienia.
Tematyka szkol en ia powinna obej mowa6 nastgpuj 4ce zagadn i enia:
Ro zwoj

1.

Zasady obslugi projekt6w grantowych

2.

Zasady wyboru operacji

3.
4.

Warsztaty praktyczne oceny wniosk6w
Procedura odwolawcza
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3. Wykonawcazapewnra'.
a) przygotowanie material6w szkoleniowych
b) Przygotowanie testu majecego na celu pomiar poziomu zdobytej wiedzy przez
uczestnik6w szkolenia z kahdego bloku tematycznego.
c) Raport ewaluacyjny szkolenia.
4. Szczeg6lowy harmonogram jego realizacji zostanie ustalony pomiqdzy stronami umowy.

IV.

CEL SZKOLENIA

WyposaZenie kadry (Czlonkowie Rady, Zarzqdu, Komisji Rewizyjnej, pracownicy Biura) bior4cej
udzial we wdrazaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez SpolecznoS6 opraeowanqprzez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania ,,Lepsza Przyszlo{t Ziemi Ryckiej" w niezbqdn4 wiedzg

umo2liwiaj4cq aktywny udzial w procesie oceny i wyboru operacji do finansowania, w ramach
wdra1anialSR, w zgodzie zprzepisami PROW 2014-2020 i zasadami inicjatywy LEADER. Podczas
szkolenia nalezy om6wi6 procedury i dokumenty, zasady oceny na ka2dym z istotnych etap6w (w
tym: ocena wstqpna, ocena zgodnoSci z LSR, ocena zgodnoSci z Programem PROW 2014-2020) oraz
zasady wyboru operacji na podstawie lokalnych kryteriow wyboru. Szkolenie obejmowai powinno
praktyczne om6wienie tryb6w udzielania wsparcia w ramach projekt6w konkursowych otaz grant6w.
Powinno zawieral r6wnieZ takie elementy jak: wyjaSnienie warunk6w proceduralnych wskazujqcych
na niedyskryminujqcy charakter procedur, przejrzystoi6, unikanie ryzryka konflikt6w interes6w,
odwotanie i protest od negatywnej oceny organu decyzyjnego LGD ,,Lepsza Przyszlo{t Ziemi
Rvckiei"

v.

oBowIAzKI WYKONAWCY

Do obowi4zk6w Wykonawcy bgdzie naleialo:

l.
2.

Pelne przygotowanie merytoryczne i metodologiczne szkolenia zgodnego ze specyfikacj4
okre5lon4 w punkcie III zapytania
Przygotowanie material6w szkoleniowych zawieraj4cych szczeg6towe i petne informacje
przekazane

n

a szkol en i u,

3.

Przeprowadzenie test6w badajqcych poziom wiedzy merytorycznej uczestnik6w szkolenia z
ka2dego bloku tematycznego.

4.

Przygotowanie certyfikatu
potwierdzaj

5.

4ce

dla

go odbyc ie szko

I

en

uczestnik6w szkolenia, kt6rzy pozytywnie zaliczyli testy
ia dla kaZdego uczestn ika,

Szkolenie powinno by( zrealizowane przez podmiot/osobg posiadajqcy/c4 uprawntenia oraz
niezbpdnq wiedzE i do6wiadczenie do nalezytego przeprowadzenia szkolenia objptego
przedmiotem umowy. W ramach szkolenia Wykonawca zapewni, 2e szkolenie zostanie
przeprowadzone przez eksperta, kt6ry posiada, co najmniej wyksztalcenie wyisze oraz
znajomo56 zagadnierh nvi4zanych z PROW 2014-2020. Wyksztalcenie poparte ma by6
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doSwiadczeniem w prowadzeniu ewaluacji LSR, tworzeniu lub aktualizacji LSR oraz kwalifikacje

i

doSwiadczenie

w

prowadzeniu szkoleri/warsztat6w

i

konsultacji dla LGD, przygotowywaniu,

oceny wniosk6w oraz tworzeniu/oceny Biznesplan6w.
6.

1.

Kaldy z rrczestnik6w szkolenia powinien otrzyma(, przed szkoleniem pakiet material6w: materialy
piSmienne (notatnik i dlugopis), wydruk material6w szkoleniowych prezentacje ze szkolenia oraz
Certyfikat wydany zgutu udziatu w szkoleniu.
W ramach umowy Wykonawca powinien zapewnil moZliwo6i indywidualnych konsultacji z
ekspertem prowadz4cym szkolenie uczestnikom szkolenia przez okres dw6ch tygodni od
zakohczenia szkolenia w przedmiocie szkolenia. Konsultacje odbywa6 sig mogq drog4 emailowq
lub telefonicznie.

8.

9.

10.

Przedstawienie informacji, co do ceny za realizacjp przedmiotu zam6wienia na zal4czniku

nr

I

,,OFERTA WYKON AWCY" do niniej szego zapytania.
ZloAenie o5wiadczenia stanowi4cego zalqcznik nr 2 niniejszego zapytania wraz ze stosownymi
dokumentami (Wykazuj4ce kwalifikacje i do6wiadczeniawykladowc6w, niezbgdne uprawnienia).
Calkowite koszty przygotowania merytoryaznego i metodologicznego szkolenia, w tym koszty:
przygotowania material6w szkoleniowych oraz dojazdu i nocleg6w trenera/trener6w ponosi
Wykonawca.

il

Stosowan ie ks ipgi wi zualizacji

VI.

P

ROW

20 1 4 -2020

.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie naleizy przeprowadzi6 w miejscowo6ci Ryki.

VII.

TERMIN
iloSci 6 godzin nale|y przeprowadzii w okresie migdzy 2 a

Szkofenie w

VIIL

15 stycznia 2018 r.

UCZESTNICYSZKOLENIA
i szkol en i a bgdzie 40 os6b wskazanych przez Zamawi aj qce go.

Uczestn i kam

IX. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERT
Kompletna oferta na wykonanie szkolenia musi zostac opracowana na formularzu ofertowym
zalqczony m do niniej sze go zapytania.
X.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKI-ADANIA OFERTY

Kompletna oferta powinna by6 przeslana za po6rednictwem: poczty elektronicznej (na adres e-mail:
fgdryki@gmail.com faksem na nr: 8l 865 20 95, poczly, kuriera lub tez dostarczona osobiScie na
adres Lokalna Grupa Dzialania,,LepszaPrzyszlo(:6 Ziemi Ryckiej" ul. Zytnia 8, 08-500 Ryki do dnia
13 erudnia 2017 r. do eodz. 14.00
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XI. PRZYGOTOWANIB OFERTY
Ofertg naleLry sporz4dzii w jEzyku polskim na formularzu stanowi4cym zal4cznik do niniejszego
zapytania ofertowego .
Do oferry naIeiry dolqczyc dokumenty potwierdzaj4ce:
D Do6wiadczenie w realizacji szkoleri zzakresu Programu Rozwoju Obsz'ar6w Wiejskich
2) Do6wiadczenie w tworzeniu/oceny biznesplanu
3) Do5wiadczenie w tworzeniu/oceny wniosk6w o przyznanie pomocy oraz o platnoSi

(naleiy wypelnit Zalqcznik nr I do Formularzu oferlowego - DoSwiadczenie trenerdw przewidzianJtch do
realizacji szkolenia)

XII. KRYTERIA OCBNY OFERT
Przy wyborze ofefi decydowa6 bpdzie zaoferowana cena za uslugg po spelnieniu warunk6w
podanych w punkcie XI.
xrrr. TNFORMACJE DOTYCZACE WYBORU WYKONAWCY
l) Powyzsze zapylanie zostalo podane do publicznej wiadomoScipoprzezwywieszenie

na

stron i e interneto wej www. I okaln agrup adzialani a.pl.

2)
3)
4)

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybranq ofeitg.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do negocjacji warunk6w zam6wienia, a takze do
rezygnacji z zamowienia bez podania przyczyn przed podpisaniem umowy.
Zamawiajqcy zapewni bielqcqwsp6lpracE oraz gotowoS6 do udzielenia informacji i wyjaSnieri
odno5nie problem6w i w4tpliwo6ci mogqcych sig pojawid na etapie realizacji zam6wienia.

Zamawiaj4cy odrzuci ofertp, jeZeli

:

nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiajqcego zalqcznik6w (zalqcznik nr

I

i

zalqcznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego)

jest niezgodna z tre6ci4 niniejszego zapytania ofertowego
zawiera wigcej niZ jedn4 ceng ofertowq brutto

Wykonawca zloLy wigcej ni2 jedn4 ofertE (odrzuceniu podlegaj4 wszystkie oferff
Wykonawcy)
zo stala zlohona po term in ie
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XIv.

WARUNKI PLATNOSCI

Operacja bpdzie wsp6lfinansowana ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach programu Rozwoju
Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020 i Srodk6w krajowych w ramach Poddzialani a 19.4.
Wsparcie
na rzecz koszt6w bie2qcych i aktywizacji. Z v"ybranym oferentem zostanie zawarta umowa
regulujqca
szczeg6lowe warunki realizacji usfugi. Zaplata wynagrodzenia za uslugg zostanie dokonana po
wykonaniu uslugi, na podstawie wystawionej faktury/rachunku przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy lvskazany na fakturzelrachunku w terminie l4 dni od momentu zlokenia dokumentu
w
Biurze Zamawiajilcego. Wraz z faktur4lub innym r6wnowa2nym dokumentem naleZy zto2y(, listy
obecnoSci uczestnik6w szkolenia, raport ewaluacyjny, testy spraw dzajqce poziom zdobytej
wiedzy
cerfyfikaty dla uczestnik6w szkolenia, I egzemplarz material6w szkoleniowych. Na powy2szych
materialach naleiry zamie6ci6 informacje zgodnie z ksipgq wizualizacji PROW 2014-2020 oraz
logotyp LGD.

XV.

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku dodatkowych pytari proszQ o kontakt z p. Annq W4sowsk4, tel. 606 835 659,

xvr.

zALAcZNrKr

Wz6r form u larza ofeftowe go
Zal4cznik nr
szkolenia

I

do Formularza ofertowego

-

DoSwiadczenie trenerdw przewidzianych do realizacji

r

