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ZAPYTANIE OFERTOWE  
z dnia 11.09.2019 r. 

 

Dotyczy:  

Przeprowadzenia śródokresowej ewaluacji planu komunikacji na lata 2016-2022 (za okres VI.2016 – 

VI.2019 r.) 

 

Zamawiający: 
Podhalańska Lokalna Grupa Działania  
Siedziba: ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin  
Biuro/adres do korespondencji: ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary 
KRS: 0000250669, REGON: 120228552, NIP: 7361635769  
Tel. 18-20-11-543  
www.podhalanska.pl  
 

1.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przeprowadzenie śródokresowej ewaluacji zewnętrznej planu komunikacji  na lata za lata 2016-2022 (za 

okres VI.2016 – VI.2019), w tym 

A) Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników PLGD w zakresie prowadzenia działań 

ewaluacyjnych LSR i planu komunikacji, gromadzeniem informacji zwrotnej od odbiorców, wraz 

z opracowaniem we współpracy z LGD ankiety oceniającej skuteczność prowadzonych działań 

komunikacyjnych  

B) Przeprowadzenie badań z wykorzystaniem opracowanej ankiety i sporządzenie raportu a ankiet 

C) Sformułowanie wniosków z przeprowadzonych badań ankietowych planu komunikacji, w 

formie raportu, który będzie zawierać: 

1) Ocenę prawidłowości realizacji prowadzonych działań komunikacyjnych dla etapów 

- „na rozpoczęcie realizacji LSR” 

- „Przed konkursami” 

- „śródokresowo” 

2) Ocenę skuteczności i adekwatności przyjętych i realizowanych działań informacyjnych, 

promocyjnych, animacyjnych, doradczych 

3) Ocenę skuteczności przyjętych kanałów komunikacji i jakości przepływu informacji  

4) Analizę dotyczącą wpływu prowadzonych działań komunikacyjnych na realizację 

przedsięwzięć określonych w LSR; 
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5) Wnioski i rekomendacje w sytuacji gdy z badań wynika konieczność zmian w działaniach LGD 

by skuteczniej realizowała LSR. 

 

W ramach przedmiotowego zamówienia Dostawca przedstawi cenę przedmiotu całego zamówienia. 

 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia zostanie ustalony z wybranym oferentem 

 

3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU OFERENTA W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania 

zamówienia; 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu  o oświadczenia, które 

zobowiązuje się dostarczyć oferenta. 

4. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim zgodnie załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. 

 Do oferty należy dołączyć : 

- oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (Zał. nr 2) 

5. KRYTERIA OCENY OFERT : 

I. Cena – 70 % 

II. Posiadane doświadczenie – 30% 

 

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

Ofertę należy dostarczyć osobiście do biura Zamawiającego – Podhalańska Lokalna Grupa Działania,  

ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary lub elektronicznie na adres info@podhalanska.pl 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.09.2019 r. liczy się data oraz godzina wpłynięcia do Podhalańskiej 

LGD 

 

7. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  

Zamawiający unieważni zapytanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający 

może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że 
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wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego 

postępowania ofertowego 

 

8. INFORMACJE DODATKOWE  

Oferty, które wpłyną do Podhalańskiej LGD niekompletne lub po terminie składania ofert, 

nie będą rozpatrywane 

Oferentom, którzy nie zostali wybrani nie zostaną zwrócone dokumenty ofertowe 

 

 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą 

ofertę w celu omówienia szczegółów. 

 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

Zapytanie jest udostępnione potencjalnym oferentom celem wybrania najkorzystniejszej oferty.  

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje LGD do złożenia Zamówienia.  
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Załącznik Nr 1  
do zapytania ofertowego 

z dnia………………..…… 
........................................................ 
               (pieczęć Wykonawcy) 
 

FORMULARZ OFERTY 
na wykonanie dostaw/usługi o wartości nie przekraczającej wyrażonej  
w złotych równowartości kwoty netto 30 000 euro 
Dane Oferenta : 
1.  Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa lub dane Osoby fizycznej/ Imię i nazwisko Wykonawcy: 
2. Adres Wykonawcy:  
I. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Podhalańska Lokalna Grupa Działania  
Siedziba: ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin  
Biuro/adres do korespondencji: ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary 
KRS: 0000250669, REGON: 120228552, NIP: 7361635769  
Tel. 18-20-11-543  
www.podhalanska.pl  
 

III. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
IV. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe 

1. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto:  zł + podatek VAT, stąd kwota brutto  

zł (słownie złotych: 

..............................................................................................................................................) 

w tym: ………………………………………………………………………………………………………… 

             ………………………………………………………………………………………………………… 

            ………………………………………………………………………………………………………… 

2. Deklaruję/my ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu 

ofertowym. 

3. Oświadczam/y, że: 

− zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń, 

− w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego 

4. Ofertę niniejszą składam/y na kolejno ponumerowanych stronach. 

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
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− ....................................................................................................................... 

− ....................................................................................................................... 

6. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Mi/Nam zamówienia 

jest: 

Imię i Nazwisko:  
Numer Telefonu:  
 
........................................................ 
podpisy osoby/osób upoważnionej/ych 
do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2  
do zapytania ofertowego 

     z dnia.….… ………………..….. 
........................................................ 
               (pieczęć Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego na: 
oświadczam/y, że  

˗ posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia, 

˗ posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym do 

wykonania przedmiotu zamówienia, 

˗ znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej \ zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadom/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem 
fałszywych oświadczeń. 
 
 
 

........................................................ 
podpisy osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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