
            

Stowarzyszenie ”Unia Nadwarcia�ska” 
ul. Pozna�ska 20, 62-400 Słupca
tel.  63 24 100 73, e-mail: biuro@unianadwarcianska.pl

Słupca, dn. 11.02. 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiaj�cy:

Stowarzyszenie „Unia Nadwarcia�ska”

ul. Pozna�ska 20, 62-400 Słupca 

NIP: 667-173-53-35

Zwracamy si� z zapytaniem ofertowym  na:

Przeprowadzenie bada� nad obszarem obj�tym Lokaln� Strategi� Rozwoju Stowarzyszenia 

,,Unia Nadwarcia�ska”

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1. Oznaczenie sprawy: ZO/2014/L/3

Usługa polega� b�dzie na przeprowadzeniu bada� ewaluacyjnych z post�pów w realizacji LSR 

oraz  sporz�dzenia  raportu,  który  wyka�e  informacje  o  stanie  zaawansowania  realizacji 

poszczególnych działa� oraz b�dzie prezentowa� poziom osi�gni�tych wska�ników.

SZCZEGÓŁY  ZAMÓWIENIA:

• Opracowanie  metodologii  i  zakresu  badania  (cel,  zakres,  kryteria  ewaluacji,  pytania 

badawcze,  metoda badawcza), 

• Przygotowanie i  przeprowadzenie bada�  ankietowych wnioskodawców oraz Beneficjentów 

projektów zrealizowanych za po�rednictwem Stowarzyszenia ,,Unia Nadwarcia�ska”,

• Zbadanie  stopnia  realizacji  przedsi�wzi��  planowanych  w  ramach  LSR  (ilo��  i  rodzaj 

zrealizowanych operacji, oraz ilo�ci wydatkowanych �rodków w stosunku do planu), 

• Zbadanie poziomu realizacji wska�ników (produktu,  rezultatu, oddziaływania) zakładanych 

dla poszczególnych przedsi�wzi��, 
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• Zbadanie wpływu zrealizowanych przedsi�wzi��  na osi�gni�cie przyj�tych celów ogólnych

i celów szczegółowych strategii, 

• Zebranie  uwag,  wniosków  i  opinii  mieszka�ców  dotycz�cych  analizowanych  aspektów 

wdra�ania LSR,

• Dokonanie  oceny  jako�ci  partnerstwa  oraz  sprawno�ci  funkcjonowania  Stowarzyszenia,

w szczególno�ci  w zakresie:  rozwoju ilo�ciowego partnerstwa,  aktywno�ci  jego członków, 

funkcjonowania  organów,  działalno�ci  biura  i  efektywno�ci  pracy  poszczególnych 

pracowników,  skuteczno�ci  stosowanych  procedur,  sprawno�ci  przepływu  informacji

i sprawno�ci podejmowania decyzji. 

• Zbadanie  społecznego odbioru Stowarzyszenia ,,Unia Nadwarcia�ska”, poziomu akceptacji

i społecznego zaufania oraz postrzegania przez mieszka�ców roli i wpływu Stowarzyszenia na 

rozwój obszaru. 

• Dokonanie  analizy  zebranych  danych  i  sporz�dzenia  raportów  ko�cowych   w  terminie 

uzgodnionym z Zamawiaj�cym. 

Kryteria ewaluacyjne:

trafno��, skuteczno��, efektywno��, u�yteczno��.

Minimum metodologiczne obejmuje:

− ankiety, wywiady z członkami Zarz�du LGD, Rady LGD, pracownikami biura LGD,

− ankiety, wywiady z Beneficjentami,

− analiz� danych zastanych.

2. O  fert� nale�y przesła� na adres   Stowarzyszenie „Unia Nadwarcia�ska”, ul Pozna�ska 20, 62-400 

Słupca  do  dnia  28  lutego  2014  r. (decyduje  data  st�pa  pocztowego)  lub  na  adres  e-mail:

biuro@unianadwarcianska.pl

3. Zawarto�� oferty:

        3.1 wypełniony formularz ofertowy.

4. Termin realizacji zadania: II połowa 2014

5.  Kryteria oceny i wyboru oferty:

− cena – 100 %

Głównym kryterium wyboru oferty b�dzie cena. W sytuacji gdy 2 lub wi�cej ofert b�dzie w podobnej 
lub tej samej kwocie, w dalszej kolejno�ci LGD b�dzie bra� pod uwag� do�wiadczenie i kwalifikacje 
oferenta.

6. Do kontaktów z oferentami upowa�niona jest – Iwona Suszka, tel.  tel. (63) 241-00-73

7. Lista zał�czników:

formularz ofertowy – Zał�cznik nr 1
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8. Wymagania dodatkowe: 

O  udzielenia  zamówienia  mog�  ubiega�  si�  Wykonawcy,  którzy  posiadaj�  do�wiadczenie
i  kwalifikacje w zakresie opracowywania dokumentów strategicznych (planów rozwoju, lokalnych 
strategii), oraz wiedz� w zakresie wdra�ania Osi IV Leader (odpowiednie dokumenty po�wiadczaj�ce 
do wgl�du przy czym  CV wykonawcy jest dokumentem obowi�zkowym).

9. Dodatkowe informacje: 
• Cena za wykonanie usługi obejmowa� powinna cało�� kosztów niezb�dnych do prawidłowego 

wykonania usługi ( m.in. wynagrodzenia wykonawcy, koszty przejazdów, koszty materiałów 
niezb�dnych do wykonania usługi),

• Forma płatno�ci za wykonanie usługi : przelew bankowy po realizacji zlecenia (po zło�eniu 
raportu) z 14-dniowym terminem płatno�ci,

• Zamawiaj�cy zastrzega sobie mo�liwo�ci zaproszenia oferenta na spotkanie w siedzibie LGD 
celem przedstawienia  szczegółów oferty.

• Zamówienie b�dzie udzielone zgodnie z zasad�  konkurencyjno�ci  i nie podlega przepisom 
ustawy Prawo zamówie� publicznych . Zapytanie jest zamieszczone na stronie internetowej 
celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe słu�by rozeznania rynku i nie 
zobowi�zuje Stowarzyszenia ,,Unia Nadwarcia�ska'' do zło�enia Zamówienia.

W imieniu zamawiaj�cego

Prezes Zarz�du 
Andrzej Kin
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