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Kolbuszowa, dnia L8 lutY 2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia T lutego 2022r, na zadanie pn':,,Przeprowadzenie ewaluacji

zewnqtrznej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego pruez spoleczno$i dla

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania ,,Siedlisko" (LSR) za okres od 23.05.2016 do 3L'L2'2O2L r'"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania ,,Siedlisko", ul. KoSciuszki 6, lok' 214, 36-t00 Kolbuszowa

zawiadamia, 2e w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dniaT lutego 2022 r'

1. odrzucona zostala oferta Wykonawc6w:

Korporacia Badawcza Pretendent sp. z o.o,.

ul. Leszczytiskiego 4/ 29, 50-078 Wroclaw

Uzasadnienie:
Zamawiajqcy w zapytaniu ofertowym znak Ll2O22 z dnia 07.02.2022 r. wskazal spos6b sporzqdzenia

oferty. Zgodnie z pkt. 6 zapytania ofertowego oferta musiata zawierad Formularz ofertowy, kt6rego

wz6r byl zalEczony do zapytania ofertowego. Wykonaw ca zloiyl ofertq w dniu LL.02.2O22 r. w tre6ci

oferty brak iest formularza ofertowego, kt6ry to byt dokumentem niezbqdnym w przedmiotowym

postqpowaniu. Majqc powy2sze na uwadze, Zamawiajqcy odrzuca ofertq Wykonawcy, gdy2 tre66

oterty nie odpowiada warunkom okreSlonym w tre6ci zapytania ofertowego z dnia 07 ,02.2022 r.

Stowa rzysze n ie Wspierania t nicjatyw Gospoda rczych DETTA PARTN ER

ul. Zamkowa 3a/1

43-4OO Cieszyn

Uzasadnienie:
Zamawiajqcy oglosil zapytanie ofertowe, kt6rego przedmiotem bylo przeprowadzenie ewaluacji

zewnqtrznej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez spoleczno6i dla

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania ,,Siedlisko" (LSR) za okres od 23.05.2016 do 3L.72.2O2L r.

OpisujEc przedmiot zam6wienia zamawiajqcy jednoznacznie wskazal, 2e wfw ewaluacja winna byi

wykonana w oparciu o Wytyczne nr 5l3l2OL7 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez spoleczno3i w ramach Programu Rozwoju obszar6w Wiejskich na lata

20L4-2020.

Zamawiajqcy na etapie zlo2enia oferty wymagal od oferent6w przedto2enia opisu sposobu realizacji

badania w celu potwierdzenia spelnienia wymog6w wytycznych. Zgodnie zw/w wytyczanymi Oferta

Wykonawcy powinna gwarantowai odpowiedniq jako6d badania. Wymaga siq, aby opis sposobu

realizacji badania zaproponowany przez Wykonawcq w ofercie zawieral co najmniej:

a) Kontekst realizacji badania.

b) Cele badania.

c) Obszary/ pytania badawcze.

d) Opis metodYki badania.

Minimum metodyczne badania powinno zapewnid triangulacjq metod i ir6del danych,

w zwiqzku z czym w badaniu powinny byi zastosowane: analiza danych zastanych, badanie

jakoSciowe i badanie ilo$ciowe. Szczeg6lowe informacje w tym zakresie zawarte sa

w podrqczniku monitoringu i ewaluacji LSR. Oferta powinna szczeg6lowo wskazad wielko6i



i strukturq pr6b badari ilo6ciowych i jakoSciowych

powinny podlegai ocenie na etapie wyboru oferty'

e) Spos6b prezentacjiwYnik6w.

f) Harmonogramrealizacjibadania.

wraz z uzasadnieniem' ElementY te

ponadto w tre6ci zapytania ofertowego wskazal spos6b przygotowania oferty wskazal, 2e do ofertv

naleiv zalaczvi opis spos6b realizacii badania.

W opisie nie nale2y powielai informacji zawartych w niniejszym

w szczeg6lnoSci:

zapytaniu. Opis ten winien zawiera6

a) Kontekst realizacji badania.

b) Cele badania.

c) ObszarY/PYtania badawcze.

d) Opis metodyki badania, w tvm szczeg6lowe wskazanie wielko5ci i strukturV 016b

badaf ilo6ciowvch i iako6ciowvch wraz z uzasadnieniem'

e) SPos6bPrezentacjiwYnik6w.

f) Harmonogramrealizacjibadania.

Zgodnie zw/w wytycznymi opis metodyki badania (na etapie oferty Wykonawcy) powinien zawierai:

,,minimt)m metodyczne bodanio powinno zapewnii triangulaciq metod i ir6del donych, w zwiqzku

z czym w badoniu powinny byi zastosowane: anali*a danych zostdnych, bodonie iokoiciowe i badonie

iloiciowe. Szczeg1towe informacje w tym zokresie zawarte sq w Podrqczniku monitoringu i ewoluacii

LSR. oferto powinno szczeg6lowo wskozoi wielkoii i strukturq pr6b bodari iloiciowych i iokotciowych

wroz z uzasodnieniem. Elementv te pquinnv podleqai ocenie no etapie WVboru ofertv".

W przedlo2onej przez Stowarzyszenie Wspierania lnicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER ofercie

metodyka badania opisana jest bardzo powierzchownie, brak jest opisanej metodyki badania

z uwzglqdnieniem szczeg6lowego wskazania wielkoSci i struktury pr6b badari ilosciowych

i jakosciowych brak te2 jest r6wnie2 uzasadnienia. Metody badania opisane w pkt. 6 oferty

Wykonawcy - tj. szczeg6lowej charakterystyki przeprowadzenia ewaluacji zewnetrznej realizacji

Strategii Rozwoju Lokalnego ogranicza siq do 5 punktowego opisu, z kt6rego Zamawiajqcy nie jest

w stanie wyczyta6 informacji, kt6re to na etapie prowadzonego postepowania byly jasno okreSlone

dla punktu pn.:,,Opis metodyki badania".

Zalqczony wrazzofertq opis sposobu realizacji badania (w treScioferty dokument pn.: ,,Szczeg6lowa

charakterystyka przeprowadzenia ewaluacji zewnqtrznej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego przez

spoleczno$i dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania ,,SlEDLISKO" (LSR) za okres od 23.05.2016 do

31,1Z.ZO21 r") nie pozwala na pozytywne zweryfikowanie oferty pod wzglqdem spelnienia wymog6w

okre5lonych w zapytaniu ofertowym i Wytycznych nr 5/3/2077.

Dodatkowo w pkt. 3b zapytania ofertowego Wykonawca w ofercie winien wskazad zesp6t co naimniei

3 ekspert6w. w tym:

a. kierownika badania, kt6ry posiada do6wiadczenie w koordynacji badari ewaluacyjnych,

b. eksperta posiadajqcego do6wiadczenie w realizacji badaf o charakterze jako6ciowym

iiloSciowym, eksperta posiadajqcego do6wiadczenie w realizacji badaf o charakterze

spoleczno-gospoda rczYm

W ofercie Stowarzyszenia Wspierania lnicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER brak jest informacji

o co najmniej trzyosobowym zespole skierowanym do realizacji zam6wienia.



ponadto Zamawiajqcy w zapytaniu ofertowym jasno okre5lil ramy czasowe ewaluacji tj. 23.05.2016-

3L.LZ.ZOZI r. Wykonawca w pkt. 4- opis sposobu prezentacji wynik6w w podpunkcie lll Opis

wynik6w badania wrcz z ich interpretacjq wskazuje:

lll.L. Analiza stopnia realizacji pierwszego kamienia milowego

lll.2. Analiza stopnia realizacji cel6w i wska2nik6w LSR- stan na 2019 rok

Z przedstawionej oferty wynika, 2e Zamawiajqcy zawqzil zakres czasowy ewaluacji do I kamienia

milowego, pomijajqc ll kamieri milowy, kt6ry koficzy sie 31.12.202L r., co r6wnie2 jest niezgodne

z treSciq zapytania ofertowego

iest niemo2liwe z uwagi na brak mo2liwoSci negociowania ofertv po ieizlo2eniu' Dokonanie zmian we

wszystkich niezgodnych z oferte tre6ci opis sposobu realizacji badania powodowaloby konieczno6i

wykonania calkowicie nowego dokumentu. Jakiekolwiek zmiany obowiqzkowego zalqcznika moglyby

powodowai nieuzasadnionq zmianq tre3ci oferty oraz powodowai nier6wne traktowanie oferent6w,

gdy2 na tym etapie postqpowania oferty Wszystkich oferent6w sq jawne.

Wobec wy2ej wymienionych brak6w w ofercie Wykonawcy, Zamawiajqcy odrzuca ofertq Wykonawcy

Stowa rzyszenia Wspiera nia I nicjatyw Gospodarczych DELTA PARTN ER.

2. wybrana zostala iako naikorzystnieisza oferta Wykonawcy:

Connectedness sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoSciq
ul. Nowogrodzka 18AlL7

00-511Warszawa
Cena wybranej oferty: 12.300,00 zl brutto (slownie: dwanaicie tysiqcy trzysta zl00/100)

siedem ofert:JednoczeSnie inform ', 2e do w, W

Lp. Nazwa iadres Wykonawcy

Kryterium wyboru ofert

Cena brutto
tztl

Liczba punkt6w
w kryterium - cena

brutto

L,

Connectedness Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 78a177

00-511Warszawa
12.300,00 100,00

2.
Korporacja Badawcza Pretendent sp. z o.o,.

ul. Leszczyriskiego 4 I 29, 50-078 Wroclaw
11..070,00 Oferta odrzucona

3.
Grupa BST sp. z o.o.
ul. Mieczyk6w L2,40-748 Katowice

2L.500,00 57,2L

4.

Stowarzyszenie Wspierania lnicjatyw
Gospoda rczych DELTA PARTN E R

ul. Zamkowa 3a/1
43-4OO Cieszyn

10.086,00 Oferta odrzucona

5.
Euroinwestycje sp6lka z o.o

Ul. Feliksa Czajkowskiego L7/7,38-400 Krosno
14.500,00 84,83

6.

lnstytut Badawczy IPC sP. z o.o.

ul. Ostrowskiego 9

53-238 Wroctaw
L4.700,00 83,67

7.

Kreatus sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 50-62
43-300 Bielsko Biala

38.844,63 3L,66

,ufu,b,ffi



Otrzvmuia:
1. Connectedness Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka tBa/L7,00-51.1 Warszawa

2. Korporacja Badawcza Pretendent sp. z o.o,., ul. Leszczyriskiego 4/29,50-078 Wroclaw

3. Grupa BST sp. z o.o., ul. Mieczyk6w t2,40- 748 Katowice

4. Stowarzyszenie Wspierania lnicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3alL,43-400

Cieszyn

5. Euroinwestycje sp6lka z o.o, Ul. Feliksa czajkowskiego L7/!,38-400 Krosno

6. lnstytut Badawczy IPC sp. z o.o', ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wroclaw

7. Kreatus sp. z o,o. , ul. 11 Listopada 60-62, 43-300 Bielsko Biala

8. a/a.


