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Zapytanie ofertowe nr 25/ZO/2014 

Na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego w ramach realizacji osi 4 LEADER Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej 

grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

 

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk 

 

II.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” w ramach działania 4.31 „Funkcjonowanie 

lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 

2007-2013. 

Zakres badania ewaluacyjnego powinien zawierać następujące elementy: 

1. Skuteczność wdrażania LSR (postęp realizacji budżetu, osiągania wskaźników) – 

analiza skuteczności wdrażania LSR oparta na: wynikach dotychczasowych naborów 

oraz na wynikach badania monitoringowego przeprowadzonego w kwietniu 2014 r. 

2. Funkcjonowanie Biura (procedury, zasoby lokalowe, osobowe, obsługa 

Beneficjantów) – analiza funkcjonowania Biura oparta na wywiadzie z pracownikami 

Biura, jak i z przedstawicielami Rady i Zarządu, a także na podstawie danych 

ankietowych pozyskanych od podmiotów, które w jakikolwiek sposób korzystały z 

usług/działań LGD (beneficjenci, uczestnicy szkoleń, warsztatów). Opracowanie 

wzoru ankiety będzie leżało po stronie Wykonawcy 

3. Rozpoznawalność LGD – analiza oparta na ankietach kierowanych do mieszkańców 

obszaru LGD (próba losowa, najmniejsza logiczna pozwalająca utrzymać wyniki  

w granicy błędu. Liczba mieszkańców obszaru LGD: ok.  68 tys.) oraz na wywiadach 

uzupełniających z przedstawicielami LGD.  Opracowanie wzoru ankiety będzie leżało 
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po stronie Wykonawcy. Wywiady wyrywkowe przeprowadzane z przedstawicielami 

LGD powinny dotyczyć działań prowadzonych na terenie wdrażania LSR, głównie 

tych, które przyczyniają się do podwyższania rozpoznawalności  LGD. W celu lepszej 

organizacji wszystkie części wywiadów powinny odbyć się w jednym terminie 

4. Sporządzenie raportu z badania ewaluacyjnego LGD – zawierającego wnioski  

i rekomendacje w zakresie wszystkich badanych obszarów. Ostateczna treść 

dokumentu powinna być ustalona z przedstawicielami LGD. 

5. Wykonawca usługi powinien mieć udokumentowane doświadczenie 

w przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych dla Lokalnych Grup Działania 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, ze względu na rażąco niską 

ceną - za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, 

nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. Oznacza to 

cenę znacząco odbiegającą od cen przyjętych, wskazującą na fakt realizacji 

zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy, roboty budowlanej. 

Przyczyną wyraźnie niższej ceny od innych ofert może być albo świadome działanie 

wykonawcy albo nierzetelność kalkulacji wykonawcy, co grozi nienależytym 

wykonaniem lub niewykonaniem zamówienia w przyszłości. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

  

Wymagany termin realizacji zamówienia: listopad 2014 r. 

 

IV. OCENA OFERTY 

 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie kryterium oceny. Po wyborze 

najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się telefonicznie lub elektronicznie  

z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 
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V. KRYTERIA 

Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami: 

- cena: 70% 

- kwalifikacje /doświadczenie: 30% 

 

W ofercie proszę podać: 

1. Całkowite wynagrodzenie brutto. 

2. Wykaz realizowanych przez Wykonawcę zadań o podobnym charakterze.  

3. Posiadane doświadczenie i wiedzę (dyplomy, zaświadczenia, referencje, listy polecające 

certyfikaty itp.). 

 

VI. FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERTY 

 

Oferta powinna być: 

- przesłana za pośrednictwem poczty e-mail na adres: fundusze@wielkopolskawschodnia.pl 

lub 

- dostarczona do biura Stowarzyszenia  „Wielkopolska Wschodnia”, ul. Kurpińskiego 6,  

62-511 Kramsk 

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 29 sierpnia 2014 r o godz. 15.00. 

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

 

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

 

W sprawach związanych z zapytaniem proszę kontaktować się z: 

Marcinem Kaliszakiem  pod numerami telefonów (63) 245 18 58, 664 031 617,  

e-mail: fundusze@wielkopolskawschodnia.pl  

 


