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ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 312016

na uslugq przeprowadzenia cyklu szkoleri zamkniqtych dla kadry biorqcej udzial we wdrazaniu

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowane go przez ipolecrnosd na rata 2016-2022 realizowanej

przezstowarzyszenie Lokalna Grupa Dziliania,,Lepsza Przyszlo(;( Ziemi Ryckiej"'

Rvki, dnia 29 sierPnia20L6 '

I. ZAMAWIAIACY
StowarzYszenie Lokalna GruPa

ul. Wycz6lkowskiego 10 A
Dzialania ,,Lepsza Przyszloil6 Ziemi Ryckiei" zf sw Rykach

0B-500 RYki
REGON: 060436179, NIP: 5060081364

TEL. 081 8652095, 081' 8657 484, FAX: 081 8652095

II. TRYB UDZIETENIA ZAMoWIENIA

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy

Prawozam6wieripub|icznych[tekstjednolityDz.|J'z2O15r.,poz'2164)'
Zapytanie ofertowe realizowane jest w oparciu o Regulamin zam6wieri

UchwalqNrTTlz0I4WalnegoZebraniaCztonk6wStowarzyszeniaLGD
Ryckiej" z dnia 12.06'20L4r'

z dnia 29 stYcznia 2004 t'

publicznYch zatwierdzonY

,,Lepsza PrzYszloSt Ziemi

1l.

2.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zam6wienia jest usluga pol

opracowanym przez LGD' Z kaZdego bloku

adzit' testY'

qPujqce zagadnienia:

I blok tematyczny: - - i-:^L^r^ ^AA e+r

l..PrzepisyUniiEuropejskieiprzepisykrajowereguluj4cedzialalno66Stowarzyszenla
2. Regulaminy wewnqtrzne Stowarzyszenra

3. WdraZanie LSR

II blok tematYcznY:
L. Procedury o..ny wniosk6w i wyboru operacji

2. Procedury oceny i wyboru operacji g"antowych

3, ProjektY grantowe

wi est'.|qca w ObszarY Wieistie 
^

5 Obizar6w Wiejskich nalara20l4-2020

20 ctwa i Rozwo'iu Wsi
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5. Zasady wyboru operacji
6. Warsztaty praktyczne oceny wniosk6w
7. Warsztaty praktyczne oceny Biznesplanu

III blok tematyczny:
L' zachowanie tajemnicy w zakresie obslugi wniosk6w, wdrazania LSRz' Szkorenie w zakresie ochrony danych osobowvch
3. procedura odwolawcza

3. Wykonawca zapewnia:
a) przygotowanie material6w szkoleniowych
bJ catering skladajqcy siqzkawy, herbaty, cukru, cytryny,ciastek, napoi zimnych

serwowany w Sali szkoleniowej lub w pomieszczeniu bezpoSrednio do niejprzylegajEcym
cJ Przygotowanie testu majqcego na celu pomiar poziomu zdobytej wiedzy przez

uczestnik6w szkol eni a z kaldego bl oku tem atycz nego.4' szczeg6Iowy harmonogram jego realizacji zostanie ustarony pomiqdzy stronami umowv.

IV. CEL SZKOLENIA

wyposa2enie kadry [czlonkowie Rady, zarz4du, Komisji Rewizyjnej, pracownicy BiuraJbiorqcej udzial we wdra2aniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przezspolecznos6op 
iarania ,,Lepsza przyszros(.Ziemi Ryckiej,,W

fin w procesie oceny i wyboru operacji do

ini przepisami PROW 201,4-2020 i zasadami

na

z Programem PROW 2014_2020) oraz zasa
kryteri6w wyboru. Szkolenie obejmowa6 po

raz grant6w. powinn o zawiera( r6wnie2 takie
h wskazuj4cych na niedyskryminujqcy
nflikt6w interes6w, odwolanie i protest
p r zy szl o {(. Zi emi Rycki ej,,.

V. OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowi4zk6w Wykonawcy bqdzie nale2alo:1' pelne przygotowanie meiytoiyczne i metodologiczne szkolenia zgodnego ze specyfikacjq okreslonqw punkcie III zapytania
2' 

ii:!il::::;:rrilffiial6w 
szkoleniowvch zawierajqcvch szczeg6towe i petne informacje

Europe'jski Fundusz Rolny na rzecz Rozwo.iu obszar6w wie.iskich Europa Inwestu14ca w obszary wie.fskiePro'iekt wsp6lfinansowany.ze srodk6w Unii Europe.ii'kie, y^t-.rl.h pl;;;r, Rozwo.ju obizar6w wie.jskich narara20r4-2020Instytuc.la zarz4dzai4ca PRow na lata20l4-2020Minlsterstwo Rornictwa i Rozwoiu wsi
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3, przeprowadzenie test6w badaj4cych

l* il:
r)i 

'str 
;|}1.1 zrti)

poziom wiedzy merytorycznej uczestnik6w szkolenia z

k
4.pdlauczestnik6wszkolenia,kt6rzypozytywnieza|iczylritesty

p kolenia dla ka2dego uczestnika'

5. Szkolenie powinno by( zrealizowane przez lodmiot/osobq posiadai4cy/c4 uprawnienia oraz

niezbqdn4 wiedzq i doswiadczenie do nare2ytego przeprowadzenia szkolenia objqtego przedmiotem

umowy. w ramach szkolenia wykonawca zapewni, 2e szkolenie zostanie przeprowadzone przez

eksperta, kt6ry posiada, co naimniei wyksztalcenie wyhsze oraz znaiomosc zagadnieri

zwi4zanychzPROW2o|4-2o20.Wyksztalceniepopartemaby6do6wiadczeniemwprowadzeniu
ewaluacji LSR, tworzeniu lub aktualizacji LSR oraz kwalifikacje i doswiadczenie w prowadzeniu

szkolefi/warsztat6w i konsultacji dla LGD, przygotowywaniu, oceny wniosk6w oraz

tworzeniu/ocenY BiznesPIan6w'

6. Kazdyz uczestnik6w szkolenia powinien otrzyma. przed szkoleniem pakiet material6w: materialy

ialow szkoleniowych prezentacje ze szkolenia oraz

emuuczestnikowiszkoleniaprZerWQkawow4bez

, herbatq, cukier, cytrynQ' ciastka' napoje zimne

serwowane w Sali szkoleniowej lub w pomieszczeniu bezpoSrednio do niej przylegajqcym'

B.WramachumowyWykonawcapowinienzapewnidmo2liwo66indywidualnychkonsultacjiz
ekspertem prowadz4cym szkolenie uczestnikom szkolenia przez okres dw6ch tygodni od

zakoficzeniaszkoleniawprzedmiocieszkolenia.KonsultacjeodbywaCsiqmog4drog4emailowqlub
telefonicznie.

g. przedstawienie informacji, co do ceny za realizacjq przedmiotu zam6wienia na zal4czniku nr 1

,,OFERTA WYKONAWCY" do niniejszego zapytanla' ----!^-i^ crnc^\A/n

1,0.zlotenie oSwiadczenia stanowi4cego zal4cznik nr 2 niniejszego zapytania wraz ze stosownyml

dokumentami[WykazujqcekwalifikacjeidoSwiadczeniawyk}adowc6w,niezbqdneuprawnieniaJ'

i metodologicznego szkolenia, w tym koszty:

dojazdu i nocleg6w trenera/trener6w ponosi

vI. MIEISCE SZKOLENIA

S zkole ni e nalehy p rz ep rowa dzi(' w mi e j s cowo6ci Ryki'

,ruJlt",. J:[Tl[-e, rermin reatizaciimiqdzy 5 
" 10 

*,ri.:]:l 
i:,t-r^J 

t4cznaticzbagodzin nie mo2e

by6 mniejsz a niz L6g"Jri" l.r..yjnych I i szkoleni a x 4 godziny lekcyjne)'

VIII. UCZESTNICYSZKOLENIA
Uczestnikami szkolenia bqdzie 40 os6b wskazanych przez Zamawiaj4cego'

IX, WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERT

cz RozwoJu Obszarow Wie'iskich e'iopa tn*t't''|4tu.* Qgtliiy 
wfei:O't^^" 

^:^^
pro.iekr w i Europe.iskiej w ramach PlgePmu nJzwo.iu Obizar6w Wiejskich nalata20l4-2020

pnOW na iaia 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1,1.. ZloLenie ofert zgodnie z punktem'

L2. Calkowite koszty przygotowania merytorycznego

przygotowania material6w szkoleniowych oraz

Wykonawca.
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zosta(. opracowana na formularzu ofertowvm

*
i*

Fl1't3,1
RDn,,.9ir
OF.ztRJv,
W$J}!t ci

Kompletna oferta na wykonanie szkolenia musi
zal4czonym do niniejsze go zapytania.

x. MIETSCE ORAZ TERMIN SKT,ADANIA OFERTYoferta powinna byt przeslana za posrednictwem: poczty erektronicznej [na adres e-mail:lgdryki(Egmail'com faksemnanr: 81865 ?995,poczty,t*i.."rubte2dostarczonaosobiscrenaadresLokalna Grupa Dzialania ,,Lepsza Przyszl^ol(. zi;i Ry;ki.;;; rr wycz6lkowskiego 10a 08-500 Ryki dodnia 02 wrzeinia 2O16 r. dogodz. fi,OO

1)
2)
3)
4)

XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Cena za wykonanie zlecenia
DoSwiadczenie w realizacji szkolefi z zakresu Programu Rozwoju obszar6w wiejskichDoSwiadczenie w tworzeniu/oceny biznesplanu
Do6wiadczenie w tworzeniu/oceny wniosi6w o przyznanie pomocy oraz oplatnosi

(naleiy wypetni6 zalqcznik nr 1 do Formularza ofertowego - Doswiadczenie trener6wprzewidzianych do realizacji szkolenia)

KONAWCY
licznej wiadomoSc i poprzezw1rwieszenie na stronie
t.

zi tylko na wybran4 ofertq.
warunk6w zam6wienia , atak|e do rezygnacji
aniem umowy.

z gotowo5i do udzielenia informacji i wyja6nieri
siq pojawii na etapie realizacji zam6wienia.

Zamawia)qcy odrzuci ofertq, jeieli:
- nie zawiera wszystkich wymaganych przez zamawiaj4cego zalqcznik6w (zalEcznik nr 1

zal4cznik nr 2 do n i n i ej sze go zapytani a o fe rtowe go)
- jest niezgodna z tre5ciq niniejszego zapytaniaofertowego
- zawiera wiqcej ni2 jednq cenq ofertowq brutto
- wykonawcazlo|y wigcej ni2 jednq ofertq (odrzuceniu podlegaj4 wszystkie oferty wykonawcy)- zostala zlo|ona po terminie

XIII. WARUNKIPT,ATNOSCI

operacja bqdzie wsp6lfinansowana ze Srodk6w unii Europejskiej w ramach programu Rozwo;uobszar6w wiejskich na lata 2014-2020 i Srodk6w krajowych w ramach poddzialan ia 19.4.wsparcie narzecz koszt6w biez4cych i aktywizacii' z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa regulujqcaszczeg6lowe warunki realizacii uslugi. zaplata wynagrodzenia za uslugg zostanie dokonana na
Europe'iski Fundusz Rolny na rzecz Rozwo.iu obszaro,uv wie.iskich Europa Inwestu.j4ca w obszary wie.f skieProjekt wsp6lt'inansowany.ze Srodk6w Unii Europe.iskie.i y^ra;ach, Ii;;;;r, Rozwo.iu obizarow wie.iskich narata20r4-2020Instytuc.ia zarzEdza.iqca PRow na lata20l4-2020 Min]sterstwo Rolnictwa i Rozwoiu wsi
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podstawie wystawione j faktury/rachunku przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany nafakturze f rachunku w terminie 14 dni od moment u zloLenia dokumentu . giu.r" Zamawiaj4cego.

xIV, DODATKOWETNFORMACIE
w przypadku dodatkowych pytari p.o-q o kontakt z p. Ann4 wqsowsk4, tel. 606 835 659,

xv. zAt^qczNrKr
Wzor formularza ofertowego

Lf.:qJj., i,riNrr,r itrr tt
i,.ln{,. F\,,d\,uitj^,:*,& \"..;sr; 

^

Europe.jski Fundusz n"fry 
". ii..i C"r*"i, Obr;;;6; WPro.iekt wsp6lfinansowany ze srodk6w urii E"r"p.lrr.iej w ramach a w obszary wiejskie

Instytutia Zarz1dzai4capnoril;i hta20t4-2020 6w Wie.iskich nalata20l4-2020
ozwoiu Wsi


