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Projekt pn. „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”  

współfinansowany w ramach działania 431 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich 

Troszyn, 2012-09-10 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR 6/2012 

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami. 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 

ul. Polna 15, 07-405 Troszyn 

Tel./Faks (29) 767-18-25 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu ubiegania się o przyznanie pomocy oraz 

realizacji projektów w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy 4 osi 

Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) Przeprowadzenie siedmiogodzinnego szkolenia dla 15 osób zaangażowanych 

we wdrażanie LSR; 

2) Zakres szkolenia powinien obejmować następujące tematy: 

 aktualne przepisy prawa dotyczące projektów współpracy oraz system 

wdrażania: warunki i zasady przyznawania pomocy  w ramach 

działania 421 (wniosek o przyznanie pomocy), kryteria wyboru 

projektów współpracy, umowa partnerska, współpraca i komunikacja 

pomiędzy partnerami, koordynator projektu – rola i zadnia;  

 zgodność projektu współpracy z Lokalną Strategią Rozwoju 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na 

lata 2009-2015 – pomysły, wybór odpowiedniego partnera; 

 koszty kwalifikowalne przygotowania i realizacji projektu współpracy; 

 rozliczenie projektu współpracy (wniosek o płatność); 

 inny, jeśli Wykonawca uzna, że temat, konieczny jest do lepszego 

przedstawienia zagadnień dotyczących projektów współpracy. 

3) Opracowanie, powielenie i opakowanie (teczki) materiałów szkoleniowych dla 

uczestników (16 egzemplarzy); 

4) Opracowanie prezentacji multimedialnej i przekazanie jej w formie 

elektronicznej Zleceniodawcy. 

3. Oferent przedstawi w załączeniu do oferty cenowej materiały uzasadniające 

doświadczenie i kwalifikacje wykładowcy – CV wraz z dokumentami 

potwierdzającymi informacje zawarte w CV – do wglądu. 

4. Oferent przedstawi w załączeniu propozycję programu szkolenia. 

5. Zamówienie dotyczy zadania pn. „Szkolenie z zakresu projektów współpracy”                         

w ramach  operacji pn. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja”. 
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III. Termin wykonania zamówienia: 

Najpóźniej do dnia 30-11-2012 r. 

IV. Kryteria wyboru oferty: 

Cena – 70 %  

Doświadczenie – 20 % 

Kwalifikacje – 10 % 

V. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn 

w terminie do dnia 2012-09-21 do godz. 14
00

 w formie (o zachowaniu terminu decyduje data 

wpływu oferty do biura LGD): 

1) pisemnej na adres Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 

ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; 

2) elektronicznie na adres e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl  

O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie, 

e-mailowo, bądź listownie. 

Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielaniem wyjaśnień 

dotyczących postępowania: 

Magdalena Czarniak  

(29) 767-18-25,  

e-mai: lgdzascianekmazowsza@wp.pl  

 

Troszyn, dnia 2012-09-10 ZATWIERDZAM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz oferty. 
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