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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na przeprowadzenie szkolenia członków Rady Programowej  

i Pracowników Stowarzyszenia Kraina św. Anny w związku  

z przygotowaniem organów i biura do realizacji i wdrożenia Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2014-2020. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny  

ul. Kilińskiego 1  

47- 303 Krapkowice  

NIP 1990052018  

REGON 160096036  

tel.: (77) 4467131  

fax: (77) 4467130  

www.annaland.pl  

 

I. ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:  

 

1. Założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność: 

- legislacja krajowa i unijna, w tym wytyczne KE i MRIRW, 

- przedstawienie i objaśnienie zapisów z podpisanej umowy w dniu 29.04.2016r. 

z Samorządem Województwa Opolskiego. 

 

2. Znajomość wdrażania LSR i Regulaminu Rady Programowej: 

- zapisy Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020, w tym cele ogólne, cele 

szczegółowe, przedsięwzięcia i wskaźniki;  

- prawa i obowiązki członka Rady w świetle zapisów Regulaminu Rady i innych 

dokumentów; 

- zasady wyboru operacji do dofinansowania, zasady wyboru operacji/projektów – 

zgodność operacji z LSR, zgodność z PROW, zgodność z lokalnymi kryteriami 

wyboru, informacje nt. kwot wsparcia ujętych w LSR i wynikających  

z Rozporządzenia MRIRW z dnia 24.09.2015r. 

 

 

 

 

 

 

http://www.annaland.pl/
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przeprowadzenie szkolenia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego dla 

maksymalnie 18 osób; 

2. Czas trwania szkolenia: minimum 8 godzin zegarowych;  

3. Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną oraz materiały dla uczestników 

obejmujące co najmniej po jednym egzemplarzu wydruku prezentacji dla uczestnika; 

4. Wykonawca po zakończeniu szkolenia przeprowadzi test sprawdzający poziom 

uzyskanej wiedzy; 

5. Wykonawca po zakończeniu szkolenia wyda uczestnikom zaświadczenie o nabytej 

wiedzy ze szkolenia. 

6. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia i bez dodatkowego wynagrodzenia 

przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do prezentacji 

multimedialnej i materiałów szkoleniowych na polach eksploatacji umożliwiających 

ich powielanie, drukowanie oraz publiczne wyświetlanie, w tym umieszczanie na 

stronie internetowej zamawiającego.  

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WKONAWCY ZAMÓWIENIA: 

 

Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 

1) Osoba dysponująca doświadczeniem w realizacji szkoleń, w podobnym zakresie j/w oraz  

z zakresu przepisów ustawy o RLKS – dokumentując to co najmniej jednym zaświadczeniem 

o przeprowadzeniu takiego szkolenia; 

2) Osoba dysponująca wiedzą, umiejętnościami oraz zapleczem techniczno-organizacyjnym 

pozwalającym na zrealizowanie zamówienia. W przypadku niezrealizowania zamówienia po 

zawarciu umowy z Zamawiającym, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar 

umownych w wysokości określonej w umowie. 

 

IV. OCENA OFERTY – KRYTERIA WYBORU: 

  

Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert.  

Na wybór oferty wpływ będzie miały następujące kryteria:  

 Doświadczenie wykonawcy w realizacji podobnych szkoleń lub zadań 

określonym zakresem tematycznym w pkt. I. oraz realizacji szkoleń w ramach 

wdrażania LSR objętego PROW 2014-2020; 

 Doświadczenie we współpracy z instytucjami zajmującymi się planowaniem 

lub wdrażaniem Osi Leader w ramach PROW 2007-2013, lub PROW 2014-

2020; 

 Doświadczenie we współpracy z Lokalnymi Grupa Działania; 

 Kwalifikacje wykonawcy i osoby przeprowadzającej w/w szkolenie; 

 Cena; 

 Jasność i przejrzystość oferty. 
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V. DODATKOWE WYMAGANIA: 

Oferta powinna zawierać: 

1. Cenę brutto/netto za zrealizowane zmówienia – gwarancja nie zmienności oferty do 

końca realizacji zadania. 

2. Proponowany program szkolenia;  

3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dla wykonawcy z odniesieniem do 

kryteriów wyboru (oceny oferty). 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: nabory@annaland.pl do 18.07.2016r. do godz. 15.00; 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;  

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

swoją ofertę; 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający ma prawo uzyskania od oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE:  

1) Oferty przygotowywane są na koszt i ryzyko Oferenta. Złożenie oferty nie jest 

            równoznaczne z udzieleniem ani też z przyrzeczeniem zamówienia przez      

            Zamawiającego; 

2) Niniejsze zapytanie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 

Kodeksu cywilnego, a udzielenie zamówienia wymaga zawarcia odrębnej umowy; 

3) Dodatkowych informacji na temat Zamówienia udzielane są pod numerem telefonu 

77/4467131/130 oraz pod adresem e-mail: nabory@annaland.pl; 

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyn (zakończenie procedury bez wybrania wykonawcy); 

5) Do niniejszego Zaproszenia nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.) 

6) W odniesieniu do osób fizycznych - złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na potrzeby procesu wyboru oferty i realizacji umowy zwartej w przypadku 

wyboru wykonawcy.  
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