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Zapytanie ofertowe 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” działając na podstawie 

Załącznika do uchwały Zarządu nr II/5/2020 Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

,,Sąsiedzi’’ z dnia 10.02.2020 r.  tj.  Regulaminu wyboru ofert w ramach konkurencyjnego 

trybu wykonawców, dostaw oraz usług zamawianym przez Lokalną Grupę Działania 

Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wybór 

konsultanta/firmy konsultingowej odpowiedzialnej za monitoring i ewaluację LSR za okres 

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  zgodnie z rozdziałem XI LSR ,,Monitoring i ewaluacja’’ 

oraz Załącznikiem nr 2 do LSR jak również  Wytycznej 5/3/2017 MRiRW w zakresie 

monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność                            

w ramach PROW.  

 Zadanie zostanie wykonane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i aktywizacji” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020  

 

Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie z załącznikiem 1.  

 

Oferent zobowiązany jest do przedstawienia ceny brutto za sporządzenie „Raportu                   

z wdrażania LSR” za 2020 rok. Zakres usługi obejmuje ewaluację bieżącą prowadzoną 

w formie badań gabinetowych dotyczących dokumentów, danych statystycznych oraz 

badań terenowych w postaci ankiet i obserwacji obszaru LGD w działaniach związanych 

z realizacją LSR.   

Niniejszy raport obejmuje okres badawczy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się cena oraz doświadczeniem                      

w zakresie wyżej wymienionej tematyki lub środków UE. Kryterium niskiej ceny będzie 

w pierwszej kolejności brane pod uwagę. Niemniej jednak doświadczenie wykonawcy 

również stanowi bardzo ważny element wyboru oferty.  
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Forma zatrudnienia: umowa o dzieło 

 

Wymagania niezbędne:  

- Znajomość/doświadczenie związane z wyżej wymienioną tematyką lub środkami UE.  

 

Wymagane dokumenty: 

- życiorys, 

- kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończone studia, kursy, 

szkolenia, doświadczenie.  

 

Osoby/podmioty zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych 

dokumentów na adres:  

 

Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ 

ul. Szosa Zambrowska 1/27 

18-400 Łomża 

III piętro, pokój 417 

Tel. 501-547-219 lub 516-772-103  

e-mail: lgdsasiedzi@gmail.com 

 

w terminie od dnia 13.02.2020 r. do dnia 20.02. 2020 r. do godziny 12.00  

Powyższe dokumenty można składać osobiście, listownie lub w formie elektronicznej.  

Termin złożenia oferty uważa się za zachowany jeżeli wpływówka LGD nie jest wcześniejsza 

niż data rozpoczęcia biegu zapytania ofertowego i późniejsza niż data                                        

i godzina zakończenia terminu składania ofert. Oferty złożone po terminie i nie 

odpowiadające treści zapytania ofertowego nie będą rozpatrywane.  

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ zaznacza, iż na etapie postępowania 

ofertowego może odstąpić od postępowania, bez wyłonienia Wykonawcy i podania 

przyczyny.    
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Załącznik 1   
 

 

 

Oferta 

 

Produkt 

Koszt 

produktu/usługi 

brutto 

Sporządzenie  „Raportu z wdrażania LSR” za 2020 rok. Zakres usługi 

obejmuje ewaluację bieżącą prowadzoną w formie badań gabinetowych 

dotyczących dokumentów, danych statystycznych oraz badań terenowych 

w postaci ankiet i obserwacji obszaru LGD w działaniach związanych z 

realizacją LSR.  Ocena (ewaluacja) powinna zawierać m.in.: 

- realizację założonych wskaźników produktu, rezultatu przedsięwzięć 

- realizację celów szczegółowych na podstawie wskaźników 

oddziaływania 

- ilościowe i jakościowe zestawienia przeprowadzonych konkursów 

- aktualności analizy SWOT 

- aktualności i adekwatności procedur 

- adekwatności wskaźników 

- postrzeganie LGD w otoczeniu 

- inne zjawiska, zdarzenia, dokumenty itd.  

Łącznie: 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi", ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-

400 Łomża; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor@lgd-sasiedzi.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu postępowania rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r.; 

4) dane osobowe przechowywane będą do ustania celu biznesowego; 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania; 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu 

ofertowym; 

8) Pani/Pana dane nie będą profilowane. 

     …………..……………………………. 
                         (Podpis osoby składającej ofertę) 

Potwierdzenie wpłynięcia oferty do LGD( w przypadku dok. nadesłanych pocztą 

tradycyjną  lub dostarczonych osobiście) 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

data . złożenia  i podpis ( wypełnia LGD) 


