
   

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, 

zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

 

 

 

Marianowo, dnia 08.10.2012 r. 
Stowarzyszenie „SIEJA” 
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Tel. +48 91 578 25 18, fax +48 91 578 25 18 
tel. kom 883 602 959; 883 603 720; 883 600 346; 883 500 759 
e-mail: lgr-sieja@wp.pl 
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Zapytanie ofertowe nr 11/2012 
 
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Stowarzyszenie „SIEJA”; ul. Mieszka I 1; 73-121 Marianowo; NIP: 854-236-44-87;                  
REGON: 320-73-52-25; KRS: 0000338733 
 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa badania ewaluacyjnego w zakresie efektywności 

stopnia realizacji celów i wskaźników określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju 
Obszarów Rybackich, przygotowania raportu ewaluacyjnego oraz projektu zmian               
i aktualizacji LSROR Stowarzyszenia „Sieja” wraz z uzasadnieniem. Zadanie realizowane   
w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007- 2013”. 
 

2. Przedmiotem zamówienia jest: 
 

A.  badanie ewaluacyjne postępów w realizacji LSROR Stowarzyszenia ”Sieja” i sporządzenie 
raportu z badania, który będzie zawierać informacje o stanie zaawansowania planowanych do 
realizacji operacji i osiągniętych wskaźników oraz proponowanych zmian, a w szczególności: 

• ocena wpływu zrealizowanych operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych 
LSROR, 

• postęp we wdrażaniu operacji zapisanych w LSROR w nawiązaniu do ich szczegółowych 
celów wraz z kwalifikacją osiągniętych wskaźników produktów, rezultatów i 
oddziaływania, 

• analiza skuteczności działań podjętych przez LGR w zakresie zagwarantowania jakości       

i efektywności wdrażania LSROR, w tym w szczególności w zakresie wewnętrznych 

kryteriów wyboru operacji, działań informacyjno-szkoleniowych i promocyjnych, 

monitoringu, autoewaluacji oraz analiza problemów zdiagnozowanych w trakcie 

zarządzania wdrażaniem LSROR, 
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• analizę wyników badań ewaluacyjnych wg zaproponowanej metodologii, 

• analizę danych zastanych (udostępnionych przez Zamawiającego), 

• wnioski dotyczące modyfikacji struktur i procesów wdrażania LSROR, 

• wnioski dotyczące aktualizacji oraz zmian w LSROR,   

• analiza wykonania planowanego budżetu LSROR ze wskazaniem ewentualnych zmian i 
ich uzasadnieniem w zakresie poszczególnych rodzajów operacji. 

Minimum metodologiczne badania w niniejszym zapytaniu ofertowym obejmuje: 

• ankiety i wywiady z członkami organów LGR i pracownikami biura LGR odpowiedzialnymi 
za wdrażanie LSROR, 

• wywiady z beneficjentami składającymi wnioski o dofinansowanie operacji w ramach 
LSROR Stowarzyszenia „Sieja”, 

• analizę danych zastanych, które zostaną udostępnione przez Zamawiającego. 
 

Główne kryteria ewaluacyjne, które winny być stosowane przez Wykonawcę podczas ewaluacji 
LSROR to: trafność, skuteczność, efektywność, użyteczność. 
 
Wyłoniony Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego przedstawionej propozycji 
metodologii badania ewaluacyjnego.   

B.  projekt zmian i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia 
„Sieja” wraz z uzasadnieniem, prezentacja tych zmian organom LGR (Zarząd i WZC) oraz 
przygotowanie propozycji wniosku o akceptację zmian do Instytucji Zarządzającej (pismo 
uwzględniające proponowane zmiany w LSROR wraz z ich uzasadnieniem) zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego.   

Aktualna LSROR Stowarzyszenia „Sieja” jest do pobrania pod adresem:  
http://www.wir-lgd.h2.pl/Sieja/files/LSROR-Stowarzyszenie_-SIEJA.pdf  

 
3. Integralną część niniejszego zamówienia stanowi załącznik  nr 1 pn. Oferta cenowa – usługa 

badania ewaluacyjnego w zakresie efektywności stopnia realizacji celów i wskaźników 

określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, przygotowania raportu 

ewaluacyjnego oraz projektu zmian i aktualizacji LSROR Stowarzyszenia „Sieja” wraz z 

uzasadnieniem, załącznik nr 2 pn. Doświadczenie wykonawcy, załącznik nr 3 Wzór umowy   
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie wyłonić najkorzystniejszej oferty ze względu 

na to, że złożone zostaną oferty o takiej samej łącznej wartości brutto i tej samej wadze innych 

kryteriów, określonych w zapytaniu ofertowym, oferenci, którzy złożyli w/w oferty zostaną 

wezwani do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.            

6. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  

w złożonych ofertach. 

7. Okres realizacji zamówienia do 30 dni od daty podpisania umowy. 
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8. Oferent jest zobowiązany do wykonania całego zakresu usługi. Oferty cenowe na częściową 

realizację nie będą rozpatrywane. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 

10. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien złożyć ofertę do dnia 16.10.2012 r. wypełniając załącznik nr 1 – Oferta cenowa  

i załącznik nr 2 – Doświadczenie wykonawcy. 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być złożona w wersji pisemnej poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do 

zapytania - „Oferta cenowa” oraz  złożenia załącznika nr 2 do zapytania - „Doświadczenie 
wykonawcy” i przesłanie ich za pośrednictwem poczty (tradycyjnej, kurierem) lub dostarczenie 

osobiście na adres: Stowarzyszenie „SIEJA”, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo lub przesłanie 

w formie skanu  pocztą elektroniczną na adres: e-mail: lgr-sieja@wp.pl lub faxem +48 91 578 

25 18  do dnia 16.10.2012 r. do godziny 15:15. 
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.lgr-sieja@wp.pl 

 

V. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na wykonanie usługi badania ewaluacyjnego w 
zakresie efektywności stopnia realizacji celów i wskaźników określonych w Lokalnej 
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, przygotowania raportu ewaluacyjnego oraz 
projektu zmian i aktualizacji LSROR Stowarzyszenia „Sieja” wraz z uzasadnieniem do dnia 
19.10.2012 r. 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru żadnej z ofert. 

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE OFERENTÓW 

Wymagania wobec osoby/osób realizujących ofertę: 

- doświadczenie szkoleniowe w zakresie realizacji różnych form szkoleniowych dla Lokalnych Grup 

Rybackich, 

- doświadczenie w zakresie opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich i 

Lokalnych Strategii Rozwoju Lokalnych Grup Działania, 

- doświadczenie w zakresie przeprowadzania  badań ewaluacyjnych LSR i sporządzania raportów,  

- doświadczenie w zakresie opracowania aktualizacji LSR i LSROR, 

Doświadczenia osoby/osób oferent winien opisać w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 
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VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zamawiający ustanawia 2 kryteria wyboru ofert: 
- kryterium cena – 40 % (40 pkt) 
- kryterium doświadczenie oferenta wykonującego zamówienie – 60 % (60 pkt) 
 
ZASADY OCENY OFERT 
 
 
1. oferta z najniższą zaoferowaną ceną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia 

otrzyma 40% (40 pkt). 
 
Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 
 
Wartość punktowa = 40 x (Cmin/Cb), gdzie: 

 
Cmin – najniższa cena spośród złożonych ofert, 
Cb – cena oferty badanej. 
 
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana oferentowi w ocenie ww. kryterium 
wynosi 40 pkt. 
 
 
2. Za kryterium doświadczenie osoby/osób wykonujących zamówienie oferent może 

otrzymać maksymalnie 60 % (60 pkt).  
 
Kryterium będzie oceniane na podstawie: 
 

- liczby przeprowadzonych szkoleń dla Lokalnych Grup Rybackich:  

a) przeprowadzenie od 1 do 5 szkoleń – 5 punktów 

b) przeprowadzenie od 6 do 10 szkoleń – 20 punktów 

c) przeprowadzenie od 11 do 16 szkoleń – 40 punktów 

 

- liczby opracowanych i wdrażanych Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich lub 

Lokalnych Strategii Rozwoju Lokalnych Grup Działania: 

a) 1 Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich lub Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnych 

Grup Działania – 5 pkt, 

b) 2 i więcej Lokalne Strategie Rozwoju Obszarów Rybackich lub Lokalne Strategie Rozwoju 

Lokalnych Grup Działania – 10 pkt, 

 

- liczby przeprowadzonych badań ewaluacyjnych i sporządzonych raportów: 

a) przeprowadzenie 1 i więcej badania ewaluacyjnego LSR i sporządzenie raportu – 5 pkt. 

 

- liczby opracowań aktualizacji realizowanych LSR lub LSROR: 

a) opracowanie 1 i więcej aktualizacji LSR lub LSROR – 5 pkt. 
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Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana oferentowi w ocenie ww. kryterium 
wynosi 60 pkt. 
 
 
Oferent, który zdobędzie największą liczbę punktów zostaje wybrany do realizacji zadania. 
 
Cena podana przez Wykonawcę winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą 
prowadzone również w PLN.  Zaoferowana cena winna być podana jako kwota netto i brutto i 
powinna obejmować wszelkie rabaty, upusty, zniżki itp. 
 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
informacji zamieszczonej na stronie internetowej Stowarzyszenia „Sieja” www.lgr-sieja.pl, ponadto 
oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie. 
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Barbara Żakowicz - Specjalista ds. monitoringu  
i wdrażania Stowarzyszenia „Sieja”, tel. 91 578 25 18, kom. 883 603 720, e-mail: lgr-sieja@wp.pl 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 11/2012 
 

…………………………………………………   
(miejscowość data) 

…............................................................... 
                     (pieczęć oferenta) 
 
NIP …......................................................... 
 
REGON …................................................. 
 
Telefon…………..… e-mail….................... 

Stowarzyszenie „SIEJA” 
ul. Mieszka I 1 

73-121 Marianowo 

Oferta cenowa 
usługa badania ewaluacyjnego w zakresie efektywności stopnia realizacji celów i wskaźników określonych w Lokalnej Strategii 

Rozwoju Obszarów Rybackich, przygotowania raportu ewaluacyjnego oraz projektu zmian  i aktualizacji LSROR  
Stowarzyszenia „Sieja” wraz z uzasadnieniem dla Stowarzyszenia „SIEJA” 

 
 

Łączna cena netto za wykonanie usługi  wg zapytania ofertowego w zł………………………… słownie ………………………………………… 
 
Podatek Vat (%)………………., w zł………………………. 
 
Łączna cena brutto za wykonanie usługi wg zapytania ofertowego………………………..słownie ……………………………………………….. 
 

 

 

 

Miejscowość /Data………………………..                                                                                               ........................................................................ 
                          

           (podpis osoby / osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta) 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 11/2012 

 
 
................................................. 

( pieczęć oferenta ) 

 
 

DOŚWIADCZENIE OSOBY/OSÓB WYKONUJĄCYCH OFERTĘ 
 
 
 

Ja (My) niżej podpisany (i)....................................................................................................................... działając w imieniu i na rzecz:  
(imię i nazwisko) 

 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
(pełna nazwa oferenta) 

 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (adres siedziby oferenta) 
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w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: usługa badania ewaluacyjnego w zakresie efektywności stopnia realizacji celów i 
wskaźników określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, przygotowania raportu ewaluacyjnego oraz projektu 
zmian  i aktualizacji LSROR Stowarzyszenia „Sieja” wraz z uzasadnieniem dla Stowarzyszenia „SIEJA” 
przedstawiamy swoje doświadczenie, jako wykonawca niniejszej oferty: 
 

L.p. Imię i nazwisko Wykształcenie  Wymagane doświadczenie należy opisać szczegółowo 
(zgodnie z Rozdziałem VII pkt 2- zapytania ofertowego)  

1.    

2.    

..    

 
Uwaga: 
W przypadku, gdy Oferent będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania oferty  
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu oferty. Należy 
dołączyć stosowne oświadczenie oraz wypełnić niniejszy załącznik wskazując w kolumnie „Wymagane doświadczenie…” rodzaj wiążącej 
zależności z osobą zdolną do wykonania zamówienia w imieniu oferenta oraz opisać podstawę do dysponowania wiedzą i doświadczeniem tej  
osoby. 
 
 
 
             ........................................................................ 
 Miejscowość /Data………..…………….…..                            

           (podpis osoby / osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta) 

 


