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ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2018 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

Kompleksową usługę badania ewaluacyjnego mid-term Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 

Szczegóły oferty: 

1. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAPYTANIA: Przedmiotem zapytania jest kompleksowa realizacja 

badania ewaluacyjnego mid-term Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2020 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Zakres badania musi być zgodny 

z wymogami wskazanymi w Wytycznych MRiRW nr  5/3/2017  w  zakresie  monitoringu i ewaluacji  strategii  

rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez  społeczność  w  ramach Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  

lata  2014-202 oraz Podręczniku Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju. Badanie ma obejmować 

triangulację metod i źródeł danych. Produktem z badania ewaluacyjnego ma być raport z badania ewaluacyjnego 

obejmujący co najmniej poniższy zakres: 

 

Zakres oceny Pytanie badawcze 

Ocena wpływu na główny 

cel LSR (jeśli inny niż 

obszary poniżej) 

 Jaki jest stopień osiągnięcia celu głównego i przypisanych do niego wskaźników LSR?  

 

Ocena wpływu na kapitał 

społeczny 

 Jaki jest wpływ LSR na kapitał społeczny, w tym w szczególności na aktywność 

społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?  

 W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału społecznego w przyszłości? 

  

Przedsiębiorczość  W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości?  

 Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach kolejnych edycji LSR 

jest wskazane?  
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Turystyka i dziedzictwo 

kulturowe 

 W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału w zakresie 

turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

 W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału turystycznego?  

 

Grupy defaworyzowane  Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy realizowane 

w ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup?  

 Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

 Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz ograniczania ubóstwa 

i wykluczenia społecznego? 

 

Innowacyjność   W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były innowacyjne?  

 Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach LSR?  

 

Projekty współpracy  Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów współpracy?  

 Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty współpracy w przyszłości? 

 

Ocena funkcjonowania 

LGD 

 Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał na efektywną i skuteczną 

realizację LSR?  

 Jaka jest skuteczność i efektywność działań biura LGD (animacyjnych, informacyjno-

promocyjnych, doradczych?  

 Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej realizowała LSR? 

 

Ocena procesu wdrażania 

 

 Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR odbywała się zgodnie z planem?  

 Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były wystarczająco przejrzyste 

i przyjazne dla beneficjentów?  

 Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów (spójnych  

z celami LSR)? 

 Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie wystarczających informacji 

o procesie realizacji LSR i jej rezultatach?  

 

mailto:biuro@lesnakrainalgd.pl


 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

„Leśna Kraina Górnego Śląska” 
 

 

ul. Szkolna 13; 42-286 Koszęcin 

e-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl 

tel.:  (34) 373 52 95 

NIP: 5751887940; REGON: 360891224 

KRS: 0000529355 

www.lesnakrainalgd.pl 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.  

Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW na lata 2014-2020. 

 

 

 

Wartość dodana podejścia 

LEADER 

 Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi aktorami, 

budowanie powiązań między nimi i sieciowanie? 

 Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał rozwojowy jest 

w dostateczny sposób wykorzystywany i promowany?  

 Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym potencjałem 

rozwojowym obszaru objętego LSR i czy te projekty przyczyniają się do jego 

wzmocnienia? 

 Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem siebie 

lub względem wiodącego projektu/tematu określonego w LSR? 

 

 

W ramach usługi Wykonawca badania przeprowadzi również pomiędzy 2 a 31 stycznia 2019 r. warsztat 

refleksyjno-analityczny i opracuje sprawozdanie z LSR za 2018 rok składane przez LGD do Urzędu 

Marszałkowskiego do 28 lutego 2019 roku. Sprawozdanie z LSR musi być przekazane LGD do weryfikacji do 14 

lutego. Czas trwania warsztatu musi wynosić min. 6 godzin. Termin oraz szczegółowy przebieg warsztatu 

refleksyjnego strony uzgodnią po zawarciu umowy. Miejsce przeprowadzenia warsztatu – obszar LSR. Celem 

warsztatu jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, aby 

z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu realizowane są wskaźniki i jak zbliżają się do osiągnięcia celów. 

Wnioski wypracowane podczas warsztatu powinny posłużyć do podejmowania decyzji o ewentualnych zmianach 

w  kierunku  działań i muszą zostać zawarte w raporcie z warsztatu. Program warsztatu obejmować będzie 

poniższy zakres: 

 

PROGRAM WARSZTATU 

Temat przewodni: Wprowadzenie do tematyki warsztatu refleksyjnego i szkolenia 

 Zapisów umowy ramowej i Wytycznych 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 Aktualne zmiany w procedurach wdrożeniowych LGD wynikające z dostosowania procedur do nowych Wytycznych 

MRiRW nr 6/2017 dotyczących nowelizacji ustawy o RLKS i rozporządzenia wdrożeniowego MRiRW  

 Prezentacja stanu realizacji LSR i osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu na podstawie projektu sprawozdania 

rocznego z realizacji LSR na 2018 rok 

Temat przewodni:  Metody i narzędzia badawcze stosowane w ewaluacji  
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 Praktyczne aspekty realizacji monitoringu i ewaluacji – wskaźniki obowiązkowe, ich dobór, realizacja pomiarów, 

zarządzanie ewaluacją 

 Matryca logiczna jako narzędzie ewaluacyjne 

 Ocena mierników w LSR  

 Metody ilościowe i jakościowe  

 Metody kontrfaktyczne w procesie ewaluacji  

 Techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach ewaluacyjnych  

Temat przewodni: Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za 

zadowalającą? 

Dyskusja i warsztaty:  

 Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR? 

 Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu? 

 Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku? 

Temat przewodni: Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca? 

Dyskusja i warsztaty:  

 W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość? 

 Jeżeli nie, to jak odbije się to na realizacji celów LSR? 

 Co można zrobić by podnieść jakość wniosków? 

Temat przewodni: W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? 

Dyskusja i warsztaty:  

 Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski? 

 Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie? 

 Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów? 

Temat przewodni: Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal 

uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD? 

Dyskusja i warsztaty:  
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 Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR? 

 Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować? 

Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje? 

Dyskusja i warsztaty:  

 Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne? 

 Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie? 

Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? 

Dyskusja i warsztaty:  

• Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność? 

 

2. METODOLOGIA Wykonawca przedstawi w ofercie koncepcję realizacji usługi. Wykonawca powinien 

przedstawić spójną koncepcję metodologiczną, zgodną z zakresem realizowanej usługi, która zapewni jak 

najwyższy poziom partycypacji społecznej. Oferta powinna zawierać właściwy z punktu widzenia celów usługi, 

szczegółowy zestaw metod i narzędzi gromadzenia i analizy danych, gwarantujących otrzymanie bezstronnych 

i wiarygodnych wniosków. W ramach usługi powinny zostać wykorzystane przede wszystkim techniki jakościowe 

oraz analiza danych zastanych. Propozycja metod gromadzenia i analizy danych, ich adekwatność w stosunku do 

specyfiki LGD oraz przyporządkowanie metod do wskazanych celów usługi będą podlegać ocenie w procedurze 

wyboru ofert. Wykonawca będzie zobowiązany do samodzielnego pozyskiwania dokumentów źródłowych 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, ponosząc ich koszty. Wykonawca winien przekazać 

Zamawiającemu wyniki badań w formie źródłowej, ze szczegółowo opisanymi poszczególnymi zmiennymi (np. 

pliki MS Excel). 

UWAGA: Na potrzeby badania ewaluacyjnego Zamawiający dostarczy Wykonawcy po co najmniej 20 

ankiet dotyczących oceny wdrożenia LSR zrealizowanych z mieszkańcami każdej z gmin 

członkowskich LGD. 

3. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI: Wykonawca przygotuje wnioski z przeprowadzonych badań 

ewaluacyjnych do przedstawienia podczas warsztatu refleksyjno-analitycznego. Wykonawca badania 

przeprowadzi również pomiędzy 2 a 31 stycznia 2019 r. warsztat refleksyjno-analityczny i opracuje sprawozdanie 

z LSR za 2018 rok składane przez LGD do Urzędu Marszałkowskiego do 28 lutego 2019 roku. Sprawozdanie 

z LSR musi być przekazane LGD do weryfikacji do 14 lutego. Wnioski wypracowane podczas warsztatu muszą 

zostać zawarte również w odrębnym raporcie z warsztatu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport 
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końcowy z badania ewaluacyjnego nie później niż do dnia 31 stycznia 2019 r., zakres danych obejmować będzie 

okres wdrożenia LSR od zawarcia umowy ramowej do końca 2018 roku oraz wnioski z przeprowadzonego 

warsztatu refleksyjno-analitycznego.    

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

4.1  posiadania wiedzy i doświadczenia, 

4.2 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Za spełniających warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 4.1 Zamawiający uzna Wykonawców, którzy 

wykażą, że w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 5 usług polegających na opracowaniu 

badań ewaluacyjnych LSR, potwierdzone referencjami, w których użyto ilościowych (CATI lub PAPI lub CAWI) 

i jakościowych (IDI lub ITI lub FGI lub panel ekspertów) metod badawczych.  

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu określonego w pkt 4.2. Zamawiający uzna Wykonawców, 

którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować zespołem składającym się z co najmniej 3 osób, w tym 

Kierownika zespołu, eksperta ds. partycypacji i eksperta ds. funduszy unijnych. Wymagania wobec osoby 

pełniącej funkcję:  

 Kierownika zespołu, który w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie koordynował realizację co najmniej 2 badań 

mających na celu przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych; ponadto posiadającego 

doświadczenie w realizacji minimum 4 badań ewaluacyjnych mających na celu przeprowadzenie diagnozy 

w obszarze gospodarczym. Niniejsze badania powinny być realizowane na potrzeby opracowania 

dokumentów strategicznych i zostać zrealizowane na próbach zgodnych z metodologią realizacji badań 

społecznych. 

 Eksperta ds. partycypacji, który w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie brał udział w co najmniej 3 projektach 

badawczych, w których był odpowiedzialny za badania ilościowe z udziałem mieszkańców i organizacji 

pozarządowych oraz posiada doświadczenie w prowadzeniu konsultacji społecznych (realizacja 

warsztatów, panelów ekspertów, itp.). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszaru 

niezbędnego do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 
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 Eksperta ds. funduszy unijnych, który legitymuje się wykształceniem co najmniej wyższym 

magisterskim prawniczym lub ekonomicznych lub administracyjnym oraz bardzo dobrą znajomością 

zagadnień związanych z PROW 2014-2020. 

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu określonego w pkt 4.3. Zamawiający nie precyzuje żadnych 

wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja 

spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie. 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, 

o których mowa w pkt 4. 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który w okresie czterech  lat przed wszczęciem 

postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca 

w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, 

co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy 

z postępowania Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, 

które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz 

naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich 

naprawienia. 

5. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie. Za 

najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną przez LGD wg 

wzoru: 

Cena brutto 50% 

Koncepcja realizacji usługi  40% 

Identyfikacja ryzyk realizacji usługi oraz określenie sposobów ich 

minimalizowania 

10% 

Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem 

P = PC + PKB + PIR 

gdzie: 
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P – łączna ilość punktów 

PC – ilość punktów w kryterium „Cena brutto” 

PKB – ilość punktów w kryterium „Koncepcja realizacji usługi” 

PIR – ilość punktów w kryterium „Identyfikacja ryzyk realizacji usługi oraz określenie sposobów ich 

minimalizowania” 

5.1. Kryterium „Cena brutto” – 50 % (max. 50 pkt) 

Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia – według 

następującego wzoru: 

najniższa cena brutto wskazana w ofercie 

PC = _________________________________________________________ x 100 x 50 % 

cena brutto wskazana w ofercie badanej 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

5.2. Kryterium „Koncepcja realizacji badania” - 40% (max. 40 pkt) 

Ocenie będzie podlegał całościowy pomysł Wykonawcy na realizację koncepcji badania, która umożliwi 

opracowanie raportu badawczego z realizacji LSR zgodnie z Wytycznymi MRiRW oraz Podręcznikiem ewaluacji 

LSR. Poszczególne elementy opisu koncepcji badania oceniane będą w następujący sposób:  

Za minimalne przedstawienie koncepcji w odniesieniu do elementów określonych w pkt 3 Wykonawca otrzyma 0 

pkt. 

W ramach kryterium ocenie podlegały będą następujące elementy: 

1) spójność i trafność koncepcji badania w stosunku do przedmiotu zamówienia (1-20 pkt.), w tym trafność 

koncepcji badawczej oraz jasność i spójność logiczna zaproponowanej koncepcji badania (1-10 pkt.) oraz zakres 

i trafność doboru źródeł danych do badania (1-10 pkt.). 

2) trafność i spójność proponowanej metodologii badania i podejścia metodologicznego, w tym proponowanych 

technik badawczych w stosunku do przedmiotu badania rozumiana jako trafna i uzasadniona metodologia 

badawcza (1-10 pkt.). 
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3) trafność, wielkość i sposób doboru próby oraz uzasadnione zastosowanie odpowiedniej próby badawczej, 

odpowiadającej przedmiotowi i dopasowanie do niej podmiotów badania (1-10 pkt.). 

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. 

5.3. Kryterium „Identyfikacja ryzyk realizacji usługi oraz określenie sposobów ich minimalizowania” -10 % (max. 

10 pkt) 

Ocenie podlegać będzie zidentyfikowanie potencjalnych obszarów ryzyka, mogących wystąpić w trakcie realizacji 

badania ewaluacyjnego, mogących mieć wpływ na zrealizowanie zadania w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie oraz zaproponowanie środków je minimalizujących, przyznawanych w następujący sposób: 0 pkt. – za 

brak zdefiniowania obszarów ryzyka lub gdy wskazany obszar ryzyka i środki go minimalizujące zostaną ocenione 

jako nieużyteczne, 1 pkt. – za każdy zdefiniowany, zgodny z celem i zakresem badania i realizacji przedmiotu 

zamówienia, obszar ryzyka, 1 pkt. – za podanie co najmniej jednego środka minimalizującego wskazany obszar 

ryzyka, który zostanie oceniony jako użyteczny. Przy ocenie Zamawiający weźmie pod uwagę pierwsze 5 

wymienionych w ofercie obszarów ryzyka i środków je minimalizujących. Spośród nich przy ocenie brane będą 

pod uwagę tylko te obszary ryzyka i środki je minimalizujące, które odnoszą się do celu i zakresu zamówienia. 

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

6. W OFERCIE NALEŻY: podać cenę netto i brutto z uwzględnieniem kosztów dostawy dokumentów do 

siedziby Zamawiającego. Do oferty sporządzonej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania, należy dołączyć: 

1) opis koncepcji realizacji usługi w szczegółowy sposób odwołujący się do zakresu usługi oraz 

obejmujący harmonogram planowanych zadań i czynności niezbędnych dla prawidłowego 

i terminowego wykonania umowy wraz z opisem metodologii realizacji usługi oraz identyfikacją 

obszarów ryzyka i wskazaniem sposobów ich minimalizowania; 

2) wykaz zrealizowanych usług z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 2 do 

zapytania); 

3) dokumenty poświadczające należyte wykonanie ww. usług (referencje, zaświadczenia, opinie, listy 

intencyjne, rekomendacje); 

4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usługi (załącznik nr 3 do zapytania). 
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7. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

pisemnej w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

Oferta powinna być: 
a) opatrzona pieczątką firmową, 
b) posiadać datę sporządzenia oferty, 
c) zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, 
d) podpisana przez Oferenta, 
e) zawierać łączną wartość oferty netto i brutto PLN, 
f) zawierać wymagane załączniki oraz kopie wymaganych dokumentów. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Niekompletne oferty zostaną odrzucone. Oferent może 

przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę w toku badania i oceny ofert. 

Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.   

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na maila : biuro@lesnakrainalgd.pl   

Termin składania ofert upływa w dniu: 26.11.2018 r. do godz. 10:00 (ostateczna data wpływu do biura 

Stowarzyszenia). 

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania 

ofert bądź po podpisaniu umowy. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. Zamawiający informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 

Kodeksu Cywilnego ani nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i z uwagi na wartość 

przedmiotu zamówienia poniżej 30.000 euro i tym samym postępowanie dla którego wystąpiono z zapytaniem 

ofertowym może pozostać bez wyłonienia wykonawcy, jak również na zamawiającym nie spoczywa obowiązek 

informowania Wykonawcy o jego wyniku.  

9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA: 

a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
b) Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  powierzenia  części lub  całości  zamówienia 

podwykonawcom. 
c) Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  negocjowania  ceny  z  Wykonawcą,  który  złoży ważną 

najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje 
Zamawiający.  

d) Zamawiający  może  w  toku  badania  i  oceny  ofert  żądać  od  Oferentów  wyjaśnień  oraz 
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.  

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez  podania   
przyczyny,  w  szczególności  w  przypadku  gdy  wartość  złożonych  ofert przewyższa  budżet  
przeznaczony  przez  Zamawiającego  na  realizację  przedmiotu zamówienia. 

f) Każdy Oferent może złożyć  tylko 1 ofertę. 
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Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wprowadzenia  zmian  istotnych  postanowień  umowy zawartej w ramach 
niniejszego zapytania z Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
w następujących przypadkach:  

a) w  przypadku  wystąpienia  sytuacji  niezależnych  od  Wykonawcy  dotyczących  osób realizujących  
usługę,  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  osób  zaangażowanych  w  realizację zamówienia w toku 
realizacji umowy, pod warunkiem zaangażowania osób o takich samych lub  wyższych  kwalifikacjach 
zawodowych  oraz  doświadczeniu.  Zmiana  wymaga  zgody Zamawiającego.  

b) zmian  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie  mającym  wpływ  na realizację 
umowy,  

c) zmiany terminu Wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie  miało  
wpływ  na wykonanie  przedmiotu  umowy  w  przypadku  wystąpienia  siły wyższej  (wojna,  działania  
wojenne,  terroryzm,  przewrót  wojskowy,  wojna  domowa, skażenie  radioaktywne,  klęski  żywiołowe,  
jak  huragany,  powodzie,  trzęsienie  ziemi  oraz strajki) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 
umowy zgodnie z jej postanowieniem, 

d) zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia wytypowanych przez siebie 3 oferentów do przeprowadzenia 

rozmów na temat oferty i ustalenia ostatecznej ceny.  

O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani na piśmie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 

Uwaga: Na podstawie niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający może zawrzeć umowę tylko do 

kwoty 30 000 Euro. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia  zapytania ofertowego na 

każdym etapie postępowania. Integralną częścią zapytania ofertowego stanowią załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego na realizację usługi  

Załącznik nr 2 - wykaz zrealizowanych usług z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, 

Załącznik nr 3 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usługi. 

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o niepodleganiu zakazowi dostępu do środków publicznych o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego 

orzeczenia sądu 

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o niekorzystaniu z innych środków publicznych przy realizacji przedmiotu 

umowy 

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o braku powiązania osobowego oraz kapitałowego 
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