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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Zlecenie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 
 

Troszyn, 06-05-2015 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR 3/2015 

Niniejsze zamówienie na mocy obowiązujących przepisów prawa nie podlega ustawie z dnia 

29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zmianami) 

 – Prawo zamówień publicznych 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 

ul. Polna 15, 07-405 Troszyn 

Tel. (29) 767-18-25 
 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Nazwa zamówienia: 
Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego LSR i LGD „Zaścianek 

Mazowsza”, sporządzenie raportu oraz prezentacja wyników 

Przedmiot zamówienia: 

Zakres zamówienia obejmuje ewaluację końcową (ex-post) Lokalnej 

Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2009-2015 (LSR) oraz  

funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek 

Mazowsza” (LGD). 

1. Cele ewaluacji: 

 analiza i ocena stopnia wdrożenia pomocy oraz realizacji  

założonych w LSR celów ogólnych, szczegółowych 

i przedsięwzięć – ocena poziomu osiągniętych wskaźników;  

 ocena finansowa wdrażania pomocy – analiza poziomu realizacji 

budżetu dla każdego przedsięwzięcia oraz ocena efektywności 

wdrożonej pomocy,  

 ocena przydatności pomocy wdrażanej przez LGD w odniesieniu  

do potrzeb beneficjentów, 

 ocena wpływu działalności LGD oraz wdrożenia LSR na 

trwałość rozwoju obszaru objętego działaniem LGD 

w odniesieniu do potrzeb społecznych, rozdysponowanych 

środków pomocowych i działań aktywizacyjnych, 

 poziom zainteresowania podmiotów lokalnych podejmowanymi 

działaniami w ramach określonych przedsięwzięć w LSR, 

 opina w środowisku odbiorców działan LGD na temat 

działalności i funkcjonowania LGD, 

 ocena systemu komunikacyjnego LGD z odbiorcami działań, 

 ocena działalności LGD w odniesieniu do podejmowanych 

działań partnerskich. 
 

2. Kryteria ewaluacyjne: 

 skuteczność, 

 efektywność/wydajność, 
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 użyteczność, 

 trwałość. 
 

3. Pytania ewaluacyjne: 

1) W jakim zakresie (stopniu) zostały osiągnięte cele ogólne, 

szczegółowe oraz wskaźniki w LSR?  

2) Jak kształtuje się poziom realizacji budżetu w podziale na 

przedsięwzięcia LSR? 

3) Czy wydatkowane środki na wdrożoną pomoc przyczyniły się 

do osiągnięcia założeń zawartych w LSR i w jakim stopniu 

wpłynęły na osiągnięte rezultaty? 

4) W jakim stopniu podejmowane przez LGD działania przyczyniły 

się do jakości i efektywności wdrożonej pomocy (LSR)? 

5) Czy beneficjenci/odbiorcy naszych działań są zadowoleni 

z udzielonej pomocy? Czy udzielona pomoc przyczyniła się do 

rozwoju podjętych przez nich działań oraz czy spełnia ich 

oczekiwania? 

6) Czy działalność LGD oraz wdrożona pomoc przynoszą 

długotrwałe efekty? Jakie, w jakim stopniu i dla kogo? 

7) Jakie problemy utrudniały realizację przedsięwzięć, LSR? 

8) Czy podejmowane działania partnerskie przez LGD wpłynęły na 

jakość wdrażania LSR, na rozwój obszaru LGD i w jakim 

stopniu? 
 

4. Minimum metodologiczne obejmuje: 

 analiza dokumentów udostępnionych przez LGD; 

 analiza dostępnych danych (GUS, Starostwo Powiatowe 

w Ostrołęce, Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji 

Rolniczych w Ostrołęce); 

 CATI – wywiady z wszystkimi odbiorcami, beneficjentami 

działań LGD; 

 IDI/TIDI/FGI – wywiady z wszystkimi członkami Zarządu 

LGD, Rady, Zespołu ds. Aktualizacji LSR, Zespołu ds. 

Monitoringu i Ewaluacji LSR i pracownikami biura; 

 CATI/IDI – wywiady z partnerami LGD; 

 inna zaproponowana przez Wykonawcę metoda niezbędna do 

przedstawienia pełnych odpowiedzi na pytania ewaluacyjne; 

 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu minimum 

metodologicznego, jeżeli Wykonawca uzasadni konieczność 

zmiany, a Zamawiający ją zatwierdzi. 

Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia przynajmniej trzech prób 

nawiązania kontaktu z respondentem. W przypadku problemów 

w nawiązaniu kontaktu poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, który 

podejmie kroki nawiązania kontaktu z respondentem by Wykonawca mógł 

przeprowadzić badanie. Jeżeli badanie jest niemożliwe do przeprowadzenia 

po interwencji Zamawiającego, Wykonawca może zaniechać starań na 

rzecz skutecznego przeprowadzenia wywiadu/ankiety. 
 

5. Zakres badania ewaluacyjnego: 

 zakres czasowy – badanie obejmować będzie okres od 

momentu podpisania umowy do dnia 15-06-2015 r. 

Wykonawca do dnia 15-06-2015 r. dostarczy projekt 

raportu ewaluacyjnego oraz wyniki badania w formie 

prezentacji multimedialnej. 

 zakres terytorialny – badanie obejmuje obszar działania 

LGD tj. obszar 4 gminy: Czerwin, Goworowo, Troszyn, 
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Rzekuń, 

 zakres podmiotowy – badaniem objęci zostaną 

członkowie LGD, w tym: Rady (11), Zarządu (7), 

Komisji Rewizyjnej (4), Zespołu ds. Monitoringu 

i Ewaluacji (4), Zespołu ds. Aktualizacji LSR (7), 

pracownicy biura (2) oraz beneficjenci/odbiorcy działań 

LGD. 
 

6. Raport ewaluacyjny: 

Raport w formie papierowej – 3 egzemplarze, w formie 

elektronicznej – zapisany na informatycznym  nośniku danych.  

Struktura raportu: 

 spis treści; 

 streszczenie – minimalnie 2 strony maksymalnie 4 strony 

w formacie A4 w formie podsumowania zawierające 

najistotniejsze wyniki i rekomendacje; 

 wstęp/wprowadzenie – opis przedmiotu badania, celów 

badania, opis zastosowanej metodologii; 

 opis wyników badań wraz  z ich analizą i interpretacją – 

przedstawione również za pomocą tabel  i  wykresów; 

 wnioski i rekomendacje z każdego poruszanego tematu – 

podsumowanie badania z uwzględnieniem obszaru LGD, 

ponumerowane rekomendacje w formie tabelarycznej; 

 załączniki: np. zastosowane narzędzia badawcze. 

Na raporcie umieszczone zostaną logotypy: UE, LEADER, 

PROW, LGD zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW na lata 

2007-2013. 
 

7. Przygotowanie prezentacji multimedialnej będącej streszczeniem 

wykonanych badań i analiz oraz prezentacja wyników  

w uzgodnionym  ze Zleceniodawcą terminie. 
 

8. Odbiorcy badania ewaluacyjnego – raport zostanie przedstawiony 

Samorządowi Województwa Mazowieckiego, członkom LGD oraz 

mieszkańcom obszaru LGD. 
 

9. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 przekazania LGD praw autorskich; 

 współpracy z Zamawiającym; 

 sprawnej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia; 

 informowania o stanie prac, problemach występujących 

w trakcie prowadzenia badania; 

 umożliwienia Zamawiającemu wglądu w dokumenty 

związane z realizacją Zamówienia; 

 przedstawienia harmonogramu realizacji zamówienia, 

metodologii i narzędzi badawczych . 
 

10. Dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby biura LGD przy 

ulicy Polnej 15, 07-405 w Troszynie.  

 

III. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty: 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki:  
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 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – weryfikacja na 

podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty; 

 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz kadrą zdolna do 

wykonania przedmiotu zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia 

zawartego w formularzu oferty; 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego 

w formularzu oferty; 

 złożą ważną ofertę na odpowiednim formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu w terminie i miejscu wyznaczonym 

do składania ofert oraz nie będzie to oferta częściowa lub/i wariantowa; 

 przedstawią dokument mówiący o posiadanym doświadczeniu przy ewaluacji 

przynajmniej jednego projektu/programu/Lokalnej Strategii Rozwoju 

z podaniem terminu realizacji badania oraz nazwy podmiotu dla  którego było 

wykonane to badanie. 

2) Nie spełnienie warunków udziału w zaproszeniu do złożenia oferty skutkować będzie 

odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

Najpóźniej do dnia 19 czerwca 2015 r. 

V. Kryteria wyboru oferty: 

1. Kryterium cena  

Cena – 80 % 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

 

(Cn/Cb) x 100 x 80 %= ilość punktów 

gdzie: 

Cn – cena ofertowa brutto oferty najtańszej 

Cb – cena ofertowa brutto oferty badanej 

2. Kryterium doświadczenie 

Doświadczenie – 20 % 

Punkty za kryterium „doświadczenie” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

 

(Db/Dn) x 100 x 20 % = ilość punktów 

 gdzie:  

Dn – liczba przedstawionych rekomendacji/referencji dotyczących zrealizowanych 

zamówień o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszym 

zaproszeniu do złożenia oferty – oferta z najwyższą liczbą 

Db – liczba przedstawionych rekomendacji/referencji dotyczących zrealizowanych 

zamówień o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszym 

zaproszeniu do złożenia oferty – badana oferta 
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Za rekomendację/referencję uznawany będzie dokument, który wyraża pozytywną opinię 

o wykonawcy wystawioną przez podmiot, dla którego wykonawca realizował zamówienie 

o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszym zaproszeniu do 

złożenia oferty. 

VI. 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 

11-05-2015 r. do godz. 10
00

 w formie (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do 

biura LGD): 

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

ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; 

b) elektronicznej (preferowany skan oryginałów)  na adres e-mail: 

lgdzascianekmazowsza@wp.pl  

 

VII. Pozostałe informacje:  

1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

3. O wynikach postepowania Oferenci zostaną poinformowani telefonicznie, e-mailowo, 

bądź listownie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania 

ofertowego do upływu terminu składnia ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ 

na treść składanych w postepowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin ich 

składania. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 

do których zostało wystosowane zapytanie i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych 

zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone 

ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu ofertowym.   

5. Postępowanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje LGD do złożenia 

zamówienia. LGD może złożyć zamówienie podpisując umowę z wykonawcą, bądź 

odstąpić od złożenia zamówienia. 

6. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Oferentami i udzielaniem wyjaśnień 

dotyczących postępowania: 

Magdalena Czarniak 

Doradca ds. projektów – asystent dyrektora  

(29) 767-18-25, e-mai: lgdzascianekmazowsza@wp.pl  

 

Troszyn, dnia 06-05-2015 r. ZATWIERDZAM: 

 

 
 
 
 
 

Załączniki: 
1) Formularz oferty. 
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