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Oleśnica, 21.01.2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, ul. Wojska Polskiego 67/69, 

56-400 Oleśnica, NIP: 911-19-63-812, REGON: 020906357, KRS: 0000321094 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia  

Opracowanie "Zewnętrznej ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 

przez Społeczność na lata 2014-2020 z perspektywą do 2023 roku" zgodnie z §8 ust. 2 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

562 z późn. zm.), §5 ust. 1 pkt. 23 umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji 

LSR a także zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z „Procedurą prowadzenia monitoringu i 

ewaluacji” stanowiącą załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność na lata     2014-2020 z perspektywą do 2023 r. 

Opracowanie należy dostarczyć w formie papierowej w 2 egz. oraz w wersji 

elektronicznej w formatach .doc i .pdf. 

2. Wymagane terminy 

Dostarczenie opracowania nastąpi w terminie nie późniejszym niż 30 czerwca 2022 r.   

3. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

 dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, niezbędną do należytego i 

terminowego zrealizowania przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 1,  
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 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności zgodnie z wytyczną nr 

5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020.  

 

4. Warunki płatności  

Płatność nastąpi po dostarczeniu opracowania w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia 

faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru. 

 

5. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy złożyć do dnia 2 lutego 2022 roku, do godz. 14:00 w biurze Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania Dobra, ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica lub drogą 

elektroniczną na adres: biuro@dobrawidawa.pl 

  

6. W ocenie ofert przyjęto kryterium najniższej ceny końcowej brutto – 100%. 

 

7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem 

telefonu – 694 626 029. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Agnieszka 

Kasina – Prezes Zarządu.         


