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Kolbuszowa, dnia 07.02.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zadanie pn.: ,,Przeprowadzenie ewatuacjizewnqtrznei realizacji Strategii Rozwoju
Loka I nego kierowane go przez s poleczno66 d la Stowa rzyszen ia Loka ! na G ru pa
Dzialania,,Siedlisko" (LSR) za okres od 23.05.2016 do 31.12.2021r;'

1. Zamawiajqcy:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania,,Siedlisko", ul. Ko6ciuszki6,lok.2l4,36-100 Kolbuszowa
NIP: 814-164-29-34, REGON: 180350186, KRS 0000300060

2. Przedmiot zam6wienia:

1) Przedmiotem zam6wienia jest:

1) Przeprowadzenia ewaluacji ex-post wdra2ania lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Dzialania,,Siedlisko"

2) Przedmiot zam6wienia obejmuje w szczeg6lno5ci:
a) Pzygotowanie procesu badawczego, jego zaplanowanie,
b) Przygotowanie wzoru procedury przeprowadzania ewaluacji ex-post do aktualizacji

LSR,

c) Analizg sytuacji bieZqcej w LGD, wprowadzenie odpowiednich metod i nazqdzi
zbierania danych niezbgdnych do prawidlowego pzeprowadzenia ewaluacji ex-post,

d) Pzygotowanie baz danych, nazqdzi oraz instrukcji kodowych dla wszystkich zadan
badawczych,

e) Pzeprowadzenie badah i analiz w zakresie opisanym w proceduze badawczej,

0 Opracowanie wstqpnych i koricowych raport6w zbadafi,

g) Pzygotowanie prezentacji multimedialnej zawierajqcej pzedstawienie wniosk6w
z badania i rekomendacji,

h) Pzygotowanie raportu metodologicznego,

i) Pzekazania Zamawiajqcemu w formie elektronicznej na no6niku elektronicznym
raportu metodologicznego, kohcowego z badafi oraz ptezentacji multimedialnej o
kt6rych mowa w pkt. 0,9),h) oraz przekazania w formie papierowej raportu koicowego
zbadafi.

3) Powy2sze zostanq wykonane zgodnie z:
a) Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 51312017 w zakresie monitoringu i

ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoleczno66 w ramach
Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020, kt6re dostqpne sq na
stronie lnternetowej http://www.minrol.gov.plMsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-
Obszarow-Wiejskich-2014-2020lRozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS,

b) Podrqcznikiem Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju, kt6ry dostqpny
jest
na stronie lnternetowej http://www.minrol.gov.plMsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-
Obszarow-Wiejskich-2014-2020lRozwoj-Lokalny-Kierowany-pzez-Spolecznosc-RLKS,

c) Postanowieniami Lokalnej Strategii Rozwoju



4) Cele badania:
Gl6wnym celem badania jest identyfikacja i ocena efekt6w realizacji LSR. Jego osiqgniqcie
wymaga:

a) odniesienia siq do danych monitoringowych pokazujqcych stopieh osiqgniqcia cel6w LSR
iwyja6nienia ewentualnych odchylei od warto6ci zakladanych, a tak2e oceny, na ile
obsenruowane wyniki mo2na uznal za satysfakcjonujqce;

b) zweryfikowania, w jakim stopniu cele LSR odpowiadaly na lokalne potzeby i w jakim
stopniu potzeby te zostaly zaspokojone;

c) oszacowania wplywu realizacji LSR na rozwq lokalny i wyja6nienia mechanizm6w tego
wplywu.

5) Ewaluacja bqdzie slu2y6 jako 2r6dlo wiedzy pozwalajqcej poprawi6 proces planowania
intenruencji publicznych (np. kolejnych edycji LSR) na poziomie lokalnym.

6) Efektem kohcowym realizowanego zam6wienia bqdzie pzygotowanie raportu z badaft
zgodnie ze strukturq okreSlonq w Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr
5t3t2017, t1:

a) Streszczenie najwazniejszych wynik6w badania ;

b) Spis treSci;
a. Opis przedmiotu badania uwzglqdniajqcy cele izakres ewaluacji;
b. Opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania;

Opis Wynik6w badania wrazz ich interpretacjq;
Odpowiedzi na pytania badawcze;
Wnioski i rekomendacje;
Spis tabel iwykres6w;
Aneksy twozone w toku realizacji badania.

3. Wymogiwobec wykonawcy - warunki udzialu w postgpowaniu:
a) Realizacja przynajmniej dw6ch badaf ewaluacyinych program6w

wsp5lfinansowanych ze Srodk6w publicznych, w tym jedno, powinno dotyczy6
sfery rozwoiu obszar6w wieiskich. Minimalna warto66 badaf powinna stanowi6
warto66 co najmniej % kwoty, jakq Wykonawca zamierza przeznaczye na
realizacjq badania.

b) Wykonawca w ofercie winien wskaza6 zesp6l co najmniej 3 ekspert6w, w tym:
a. kierownika badania, kt6ry posiada do5wiadczenie w koordynacji badari

ewaluacyjnych,
b. eksperta posiadajqcego do6wiadczenie w realizacji badari o charakterze

jako6ciowym i ilo6ciowym,
c. eksperta posiadajqcego do6wiadczenie w realizacji badaf o charakterze

s polecz n o-g os poda r czy m.
Na potwierdzenie spelnienia powy2szych wymagaf oferent sklada o5wiadczenie w tre6ci
formularza oferty.

4. Miejsce oraz termin skladania ofert:

1) Ofertq nale2y zlo2y| w biuze Stowazyszenia Lokalna Grupa Dzialania ,,Siedlisko", ul.
Ko6ciuszki 6, lok. 214,36-100 Kolbuszowa lub pocztq tradycyjnq na ww. adres biura lub za
po6rednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@lqdsiedlisko,kolbuszowa.pl do dnia
14 lutego 2022r. Oferty zlo2one po terminie nie bgdq rozpatrywane.

c.

d.

e.

f.

g.



2) Zapytania w zakresie przedmiotu zamowienia naleZy kierowaC na adres

bi u ro@Jgdsied I is ko. KglbuszowaJl I u b telefon iczn ie - (17 ) 227 1 -449.

3) Niniejsze zapytanie ofertowe zostaNo opublikowane na stronie internetowej

www. lgdsiedlisko. kolbuszowa. pl

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwiqzane z przygotowaniem idostarczeniem oferty.

Oferta powinna by6 sporzqdzona w jqzyku polskim Zamawiajqcy dopuszcza zloZenie oferty

w formie skanu podpisanej oferty sporzqdzonej w wersji papierowej.

Wymagany termin zwiqzania z oferlq wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiqzania ofertq

rozpoczyna sig wraz z uplywem terminu skladania ofert.

5. Ocena ofert:

Zamawiajqcy ptzy wyborze oferty bgdzie kierowal siq poni2szymi kryteriami okreSlonymi
w spos6b jednoznaczny i zrozumialy, umo2liwiajqcy sprawdzenie informacji
pzedstawia nych przez wykonawc6w.
a) Nazwa kryterium: Cena brutto

Waga kryterium: 100 o/o - 100 pkt.

Opis sposobu obliczenia punkt6w:

,^_ C minQ= To*- X 100 o/o

gdzie

C min cena ofertowa brutto oferty najtaiszej
C bad cena ofertowa brutto oferty badanej

W tym kryterium mo2na uzyska6 maksymalnie 100 punkt6w. Przyznane punkty zostanq
zaokrqglone do dw6ch miejsc po przecinku.

Je2eli zNo2ono ofertg, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug,
zamawialqcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towar6w i uslug, kt6ry miaNby obowiqzek rozliczy| zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, skladajqc ofertq, informuje zamawiajqcego, czy wyb6r oferty bqdzie
prowadzi6 do powstania u zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwe
(rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bEdzie prowadzi6 do jego
powstania, orazwskazujqc ich wartoS6 bez kwoty podatku.
Je2eli nie mo2na wybra6 najkozystniejszej oferty z uwagi na to, 2e dwie lub wigcej ofert
pzedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri6w oceny ofert, zamawiajqcy spo6r6d
tych ofert wybiera ofertq z najni2sz4 cenq, a jeheli zostaly zlo2one oferty o takiej samej
cenie, zamawiajqcy wzywa wykonawc6w, kt6rzy zlo2yli te oferty, do zlohenia w terminie
okre6lonym przez zamawiajqcego ofert dodatkowych. Wykonawcy, skladajqc oferty
dodatkowe, nie mogq zaoterowal cen wy2szych niZ zaoferowane w Aohonych ofertach.

6. Spos6b sporzqdzenia oferty:

Oferta powinna by6 czytelna, Aohona w jgzyku polskim, podpisana. Oferta musizawiera6:
1) Formularz ofertowy -wz6r stanowi zalqcznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2) Do ofertv nale2v zalaczv6 opis spos6b realizacii badania.

W opisie nie nale2y powiela6 informacji zawaftych w niniejszym zapytaniu. Opis ten winien
zawierac w szczeg 6l no6ci :

4)
5)

6)

1.

2.

3.



a) Kontekst realizacji badania.

b) Cele badania.
c) Obszary/pytania badawcze.
d) Opis metodyki badania, w tym szczeg6lowe wskazanie wielkoSci i struktury pr6b

badah ilo6ciowych i jakoSciowych wrazz uzasadnieniem.
e) Spos6b prezentacji wynik6w.

0 Harmonogram realizacji badania.
W przypadku braku zalqczenia opisu sposobu realiza cji zadania Zamawialqcy uzna ofertq

za niezgodnq z tre6ciq zapylania ofertowego i odzuci ofertq.

3) Ponadto oferta musi zawiera6 o5wiadczenie spelnienia wymog6w wobec Wykonawcy,
okre6lonych w pkt. 2.5. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo66 wezwania oferenta
do przedlo2enia dokument6w potwierdzajqcych spelnienie wymog6w np. referencji itp.

4) Wykonawca w ofercie powinien zawze| wszystkie koszty zwiqzane z wykonaniem
przedmiotu zam6wienia.

5) Oferta musi zawieral ostatecznq, sumarycznq cene obejmujqcq wszystkie koszty,
z uwzglqdnieniem wszystkich opNat i podatk6w.

7. Warunki wykluczenia:

Zam6wienia udzielane przez beneficjenta nie mogq by6 udzielane podmiotom powiqzanym znim
osobowo lub kapitalowo. Pzez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie sig wzajemne
powiqzania miqdzy Zamawiajqcym lub osobami upowa2nionymi do zaciqgania zobowiqzafi
w imieniu Zamawiajqcego lub osobami wykonujqcymi w imieniu Zamawiajqcego czynno5ci
zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcq,
polegajqce w szczeg6lno6ci na:

1) uczestniczenie w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6Nki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 o/o udzial6w lub akcji,
3) peNnieniu funkcji czNonka organu nadzorczego lub zazqdzajqcego, prokurenta,

pelnomocnika,

4) pozostawaniu w zwiqzku mal2e6skim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii
prostej,

5) pozostawaniu z wykonawcq w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 2e mo2e
to budzi6 uzasadnione wqtpliwo6ci co do bezstronno6citych os6b.

8. Warunki platno6ci:

PlatnoSd dokonana bqdzie na podstawie prawidNowo wystawionych faktur VAT, w terminie 14 dni od
daty wplywu faktury VAT do siedziby Zamawiajqcego.

9. lnformacja o sposobie porozumiewania sig zamawiajqcego z wykonawcami, a tak2e
wskazanie os5b uprawnionych do porozumiewania sig z wykonawcami

1. Komunikacja miqdzy zamawiajqcym a wykonawcami odbywa siq zgodnie z wyborem
zamawiajqcego za po6rednictwem e-mail: biuro@lgdsiedllsko.kolbuszowa.pl lub w drodze
pisemnej na adres zamawiajqcego: ul. Ko6ciuszki 6 lok 214,36-100 Kolbuszowa

2. Zamawiajqcy uznaje, 2e:
pismo pzeslane faksem na numer podany przez Wykonawcg lub Zamawiajqcego
pismo przeslane poczlq elektronicznq na adres podany przez Wykonawcg



lub Zamawiajqcego
zostalo dorqczone w spos6b umo2liwiajqcy zapoznanie siq z tre6ciq pisma.

3. Korespondencja otzymywana i przekazywana pocztq elektronicznq powinna zawiera6 skan
(lub zdjgcie) pisma zdatq i podpisem pzedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajqcego.

4. Wykonawca mo2e przy pomocy faksu lub e-mail zwr6ci6 sig do zamawia)qcego o
wyja5nienietre5cizapytaniaofertowego:adres,fax.,
17 2271-449.
Osoby uprawnione do porozumienia siq z wykonawcami:
Monika Tyburczy. -lel. 17 2271- 449, od poniedzialku do piqtku w godz. od 8:00 - 15:00.

10. Wyja6nienie tre6ci oferty:
Zamawiajqcy zastzega sobie prawo do 2qdania wyjaSniei i uzupelnieh treSci oferty
i zlo2onych dokument6w oraz bqdzie mial prawo wezwa6 do uzupelnienia wymaganych
dokument6w, je2eli nie zostanq zlo2one lub bqdq zawierae bQdy.
W pzypadku, kiedy najtafisza oferta nie bqdzie wymaga6 wyja6nienia lub uzupelnienia
dokumentow, a wyja6nienie lub uzupeNnienie dokument6w ptzez pozostalych oferent6w nie
bqdzie mialo wplywu na rozstzygniqcie postgpowania Zamawiajqcy nie bqdzie wzywal do
wyjaSnienia lub uzupeNnienia pzedlo2onej dokumentacji.

11. Podpisanie umowy
Podpisanie umowy nastqpi w pisemnej formie papierowej.

Zamawiaiqcy zobowiqzuje sig do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym ptzez
Zamawiaiqcego. Gdy Wykonawca nie wypelni wymagah formalnych lub nie stawi siq
w miejscu i terminie wyznaczonym Wzez Zamawiajqcego do podpisania umowy,
Zamawialqcy ma prawo uzna6, ze wykonawca uchyla siq od zawarcia umowy w sprawie
zam6wienia publicznego.

Zamawiaiqcy wyloni kolejnego Wykonawcq spo6r6d pozostalych ofert, kt6re wplyngly
w postqpowaniu.

12. lnne informacje:

1. Termin realizacji umowy: do 30.06.2022r.
2. Niniejsze zapytanie nie jest zam6wieniem i nie rodzi Zadnych skutk6w wobec oferent6w.
3. Zamawiaiqcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia zapytania ofertowego w nastqpujqcych

pzypadkach:
a) je6li cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni2szqcenq pzewyhsza kwotq, kt6rq

Zam awiajqcy zamierza ptzezn aczy 6 na sf i n a n s owa n i e za m 6wi e n i a,
b) je6li wystqpila istotna zmiana okoliczno6ci powodujqca,2e prowadzenie postqpor,vania

lub wykonanie zam6wienia nie le2y w interesie Zamawiajqcego,
c) wystqpila istotna zmiana okolicznoSci powodujqca, 2e prowadzenie postgpowania lub

wykonanie zam6wienia nie le2y w interesie Zamawiajqcego, czego nie mozna bylo
wcze6niej przewidzied;

d) postqpowanie obarczone jest niemo2liwq do usuniqcia wadq uniemoZliwiajqcq
zawarcie niepodlegajqcej uniewa2nieniu umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

e) bez podania przyczyny.



4. Zamawiajqcy zastzega mo2liwo56 zaproszenia do negocjacji oferenta/6w, kt6zy zloZyli

najkorzystniejsze oferty cenowe.

13. Klauzula informacyjnazarL l3 RODO do zastosowanlaprzezzamawiajqcych w celu
zwiqzanym z postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku zprzetwazaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/464/VE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.201 6, str. 1 ), dalej,, RODO", informuj q, 2e.

l.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwazanych w Uzgdzie Miejskim
w Kolbuszowej jest: Stowarzyszenie Lokalna Grupa dzialania,,Siedlisko", ul. Ko6ciuszki6,
lok. 214, 36-1 00 Kolbuszowa

2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona
zostanie dokumentacja postgpowania;

3. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane , przez okres 4 lat od dnia zakor{ czenia
postqpowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas tnryania umowy przekracza 4 lata,
okres pzechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

4. Obowiqzek podania pzez Paniq/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym
z udziaNem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre6lonych danych wynikajq z ustawy Pzp;

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdq podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6. Posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

-na podstawie art. 18 RODO prawo 2qdania od administratora ograniczenia pzelwarzania
danych osobowych zzastrze2eniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, 2e przetwazanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza pzepisy
RODO;

Z. Nie pzysluguje Pani/Panu:
-w zwiqzku z arl. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RoDo;
-na podstawie art. 21 RODO prawo spzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyi podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zalqczniki:
- zalqcznik nr 1 - Formulaz ofertowy
- zaNqcznik nr 2 - Projekt umowy ilfukw


