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Rozeznanie cenowe 

z dn. 19.11.2018 r. 

I. Podmiot prowadzący rozeznanie cenowe: 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice 

NIP: 190052018 

II. Określenie przedmiotu: Przedmiotem rozeznania jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 

warsztatu refleksyjnego dla Stowarzyszenia Kraina św. Anny.  

Materiał z procesu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny oraz 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 niezbędny do pracy warsztatowej udostępni 

Stowarzyszenie. 

Nazwa Opis Ilość 

Moderacja 

warsztatu 

refleksyjnego 

oraz 

opracowanie 

raportu 

końcowego  

1. Wykonanie usługi w zakresie moderacji warsztatu refleksyjnego, 

którego celem będzie analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz 

zmian w otoczeniu LSR, warsztat przeprowadzony zostanie zgodnie ze 

scenariuszem wytycznej nr 5/3/2017 z dn. 18 sierpnia 2017 r. oraz 

Podręcznikiem monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju 

(wersja zatwierdzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi   

z marca 2017 r.), (Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zmiany/aktualizacji ww. dokumentów lub przekazania innych 

dokumentów obowiązujących w razie potrzeby). 

2. Przeprowadzenie warsztatu przez moderatora – osoby z wieloletnim 

doświadczeniem w pracy z organizacjami pozarządowymi, 

posiadający/cą niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe do 

należytego przeprowadzenia warsztatu objętego przedmiotem 

rozeznania. 

3. Opracowanie raportu z warsztatu refleksyjnego zawierającego 

odpowiedzi na poruszane zagadnienia oraz informacje na temat sposobu 

wdrożenia rekomendacji, oraz przekazanie go w formie papierowej  

i elektronicznej do zatwierdzenia przez organ Stowarzyszenia. 

4. Przeprowadzenie spotkania refleksyjnego w terminie w miejscu 

określonym przez Zamawiającego. 

5. Moderacja warsztatu i dyskusji z udziałem uczestników warsztatu. 

Długość trwania warsztatu – do 7 godzin. 

1 szt. 

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozeznania  

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi 

informacjami, mającymi wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 22.11.2018 r., do godziny 15:00 na adres 

e-mail: nabory@annaland.pl. 
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IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami 

Nikolina Lerch-Bieganowska Telefon: 77 44 67 131/130 e-mail: nabory@annaland.pl 

V. Termin wykonania przedmiotu rozeznania: 

• Przewidywany termin realizacji: 10 styczeń 2019 r.   

• Dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia drogą elektroniczną oraz papierową raportu  

z warsztatu refleksyjnego w terminie określonym w odrębnej umowie.  

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.: 

A. Przedstawienie dokumentów poświadczających doświadczenie w realizacji warsztatów, w tym 

warsztatu refleksyjnego na zlecenie lokalnych grup działania oraz innych szkoleń i warsztatów  

w zakresie tematów związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

wykonanych na zlecenie organizacji pozarządowych oraz instytucji wdrażających przedmiotowy 

program. 

B. Cena brutto.  

C. Jasność i przejrzystość oferty. 

D. Przygotowanie oferty zgodnie z w/w rozeznaniem. 

VII. Klauzule rozeznania cenowego: 

A. Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert. 

B. Stowarzyszenie zastrzega możliwość rezygnacji z rozeznania bez podania przyczyny. 

C. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie 

jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu 

wyłącznie rozpoznanie rynku. 

 


