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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, 2012-11-30 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR 8/2012 

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. (29) 767-18-25 

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2009-2015. 

 

2. Cele ewaluacji: 

 ocena stopnia realizacji LSR do zakładanych wskaźników oraz prawidłowość 

realizacji LSR;  

 ocena przyjętych wskaźników zawartych w LSR w odniesieniu do celów             

i przedsięwzięć; 

 zakres osiągniętych celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć; 

 postęp we wdrażaniu poszczególnych przedsięwzięć w nawiązaniu do 

projektów, które: 

 są w trakcie weryfikacji,  

 są w trakcie realizacji (mają podpisane umowy), 

 są zakończone (otrzymały refundacje); 

(wnioski złożone w naborach od I do VII – strona internetowa 

www.zascianekmazowsza.pl zakładka listy rankingowe) 

 działania podjęte przez LGD w zakresie zagwarantowania jakości                               

i efektywności wdrażania LSR; 

 wytyczne dotyczące aktualizacji oraz ewentualnych zmian w LSR, ze 

szczególnym uwzględnieniem wskaźników realizacji LSR, kryteriów wyboru. 

 

 

http://www.zascianekmazowsza.pl/
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3. Kryteria ewaluacyjne: 

 adekwatność; 

 skuteczność. 

 

4. Pytania ewaluacyjne: 

1) W jakim stopniu wykazane w LSR wskaźniki są adekwatne do zakładanych 

celów i przedsięwzięć? 

2) Na jakim poziomie cele i przedsięwzięcia zostały osiągnięte?  

3) Jaki jest wpływ realizowanych przedsięwzięć na zakładane cele ogólne oraz 

szczegółowe w strategii? 

4) Jakie metody realizacji LSR, działania powinno podjąć Stowarzyszenie LGD 

„Zaścianek Mazowsza”, by spełnione zostały nieosiągnięte jak do tej pory 

wskaźniki LSR? 

 

5. Minimum metodologiczne obejmuje: 

 analiza dokumentów udostępnionych przez LGD „Zaścianek Mazowsza”; 

 ankiety ewaluacyjne i/lub wywiady z beneficjentami działań LGD; 

 ankiety ewaluacyjne i/lub wywiady z członkami Zarządu LGD, Rady                                

i pracownikami biura; 

 rekomendacje wynikające z przeprowadzenia ankiet z wariantową propozycją 

rozwiązań zdiagnozowanych problemów. 

 

6. Zakres badania ewaluacyjnego: 

 zakres czasowy – badanie obejmować będzie okres od momentu podpisania 

umowy ramowej do dnia 31-12-2012; 

 zakres terytorialny – badanie obejmuje obszar działania LGD „Zaścianek 

Mazowsza” tj. obszar 4 gminy: Czerwin, Goworowo, Troszyn, Rzekuń.  

 

7. Raport ewaluacyjny: 

Raport w formie papierowej – 3 egzemplarze, w formie elektronicznej – zapisany na 

informatycznym nośniku danych.  

Struktura raportu: 

 spis treści; 

 streszczenie – maksymalnie 2 strony w formacie A4 w formie podsumowania 

zawierającej 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 wykresów; 

 wnioski i rekomendacje – podsumowanie badania z uwzględnieniem obszaru 

LGD „Zaścianek Mazowsza”, ponumerowane rekomendacje w formie 

tabelarycznej; 

 załączniki: np. zastosowane narzędzia badawcze. 

Na raporcie umieszczone zostaną logotypy: UE, LEADER, PROW, LGD „Zaścianek 

Mazowsza” zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW. 



    

 

Zlecenie realizowane będzie w ramach projektu: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” 

Zadanie: „Ewaluacja LSR” 

 

Strona 3 z 4 
 

III. Wykonawca zobowiązany jest 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; 

 przeprowadzenia ewaluacji wykorzystując informacje i materiały udostępnione 

przez LGD oraz beneficjentów działał w ramach LSR; 

 przedstawienia harmonogramu realizacji zamówienia; 

 zapewnienia wykwalifikowanej kadry do przeprowadzenia badania. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

30 dni od podpisania umowy (najpóźniej do 18 stycznia 2012 r.) 

V. Kryteria wyboru oferty: 

1. Kryterium formalne 

Doświadczenie: 

 ewaluacja jednej Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD; 

Rekomendacje: 

 trzy rekomendacje w związku z przeprowadzeniem ewaluacji strategii/projektów ze 

środków unijnych. 

W przypadku niespełnienia kryterium formalnego (1- doświadczenie, 3 – rekomendacje) 

przedstawiona oferta odpadnie ze względów formalnych. 

 

2. Kryterium Cena  

Cena – 100 % 

 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów 

wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100 punktów = 

100%). Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

 

(Cn/Cb) x 100 = ilość punktów 

Gdzie: 

Cn – cena ofertowa brutto oferty najtańszej 

Cb – cena ofertowa brutto oferty badanej 
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VI. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

1. Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

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

w terminie do dnia 14-12-2012 do godz. 12
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) elektronicznie na adres e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl  

 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

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

ofertę. 

 

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

5. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani 

telefonicznie, e-mailowo, bądź listownie. 

Uwaga: Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje LGD „Zaścianek 

Mazowsza” do złożenia zamówienia. LGD może złożyć zamówienie podpisując umowę                     

z wykonawcą, bądź odstąpić od złożenia zamówienia. 

Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielaniem wyjaśnień 

dotyczących postępowania: 

Magdalena Czarniak 

Doradca ds. projektów – asystent dyrektora  

(29) 767-18-25,  

e-mai: lgdzascianekmazowsza@wp.pl  

 

Troszyn, dnia 2012-12-03 ZATWIERDZAM: 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz oferty. 

2) Oświadczenie o doświadczeniu. 

mailto:lgdzascianekmazowsza@wp.pl
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