
 
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 24.05.2017 

Na przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządów 

terytorialnych, jednostek kultury, związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych 

posiadających osobowość prawną z terenu obszaru objętego LSR   przygotowujące do 

aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” 

ul. Piaskowa 4 Odolion 

87-700 Aleksandrów Kujawski 

tel./fax 54 282 40 97 

e-mail: ziemia.kujawska@wp.pl  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAKRES USŁUGI  

1. Zakres szkolenia: Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie jednodniowego 

szkolenia (6 godz.) dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, 

jednostek kultury, związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych 

posiadających osobowość prawną z terenu obszaru objętego LSR Stowarzyszenia 

„Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”  przygotowujące do aplikowania o wsparcie 

w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność”.      

2. Liczba uczestników szkolenia: 20 osób 

3. Termin realizacji szkolenia: 19 czerwca 2017 r.  

4. Miejsce szkolenia: siedziba Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ul. 

Piaskowa 4 Odolion 87-700 Aleksandrów Kujawski  

5. Tematyka szkolenia: szkolenie powinno uwzględniać w szczególności: 

 warunki przyznania pomocy, 

 kryteria wyboru i oceny operacji, 

 wniosek wraz z załącznikami, 
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 zobowiązania wynikające z umowy przyznania pomocy.  

 

III. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy złożyć w terminie  do 31 maja 2017 r. do godz. 15:30 (decyduje termin 

wpływu do biura Stowarzyszenia) osobiście w siedzibie Zamawiającego, pocztą na 

adres: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ul. Piaskowa 4 Odolion 

87-700 Aleksandrów Kujawski lub e-mailem na adres: ziemia.kujawska@wp.pl 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

IV.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ KRYTERIA WYBORU 

OFERTY:  

1. Zamawiający wybierze jedną, najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone 

w zapytaniu ofertowym.  

2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny brutto oraz 

kwalifikacji i doświadczenia eksperta według następujących zasad: 

 

Cena brutto usługi 70% 

Kwalifikacje i doświadczenie eksperta w prowadzeniu 

szkoleń/warsztatów oraz liczby zrealizowanych usług adekwatnych do 

przedmiotu zapytania ofertowego konsultacji w ciągu ostatnich 5 lat  

30% 

 

Punkty wyliczone zostaną w oparciu o wzór: S = C + D, gdzie poszczególne symbole 

oznaczają: 

S - suma uzyskanych punktów, 

C – punkty za cenę, 

D – punkty za doświadczenie zawodowe oferenta. 

Kryterium 1: 

C=(Cmin / Cof) × 70 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert 

Cof – cena badanej oferty 

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie 
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Kryterium 2: 

D=(Dof / Dmax) × 30 

Dof – liczba wykazanych przez eksperta działań 

Dmax - liczba działań wykazanych przez eksperta posiadającego największe 

doświadczenie 

D – ilość punktów za doświadczenie w zakresie realizacji opracowań 

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową 

ocenę. 

4. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu 

na to, iż  złożone oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wzywa 

Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.    

 

V.  WARUNKI PŁATNOŚCI 

Operacja będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność  działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020.  Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa regulująca szczegółowe 

warunki realizacji usługi. 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. 

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY 

Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikiem - Wykaz zrealizowanych usług 

adekwatnych do przedmiotu zapytania ofertowego w ciągu ostatnich 5 lat. 

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Szkolenie powinno być zrealizowane przez podmiot posiadający uprawnienia oraz 

niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego przeprowadzenia szkolenia objętego 

przedmiotem umowy.  

 

 


