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Oleśnica, 01.07.2022 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dotyczy: opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

Partnerstwa Dobra Widawa na lata 2023-2027 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zgłasza opracowanie "Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Partnerstwa Dobra Widawa na lata 2023-

2027” zgodnie z  ustawą 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 a także zgodnie z art. 32 

ust. 1 rozporządzenia 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r.  

Zamawiający:  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa z siedzibą w Oleśnicy 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 67/69,  

NIP 911-19-63-812  REGON: 020906357, KRS 0000321094. 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

I. opracowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru LGD zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i we współpracy z organami LGD Dobra Widawa. 

Strategia zawierać będzie następujące elementy:  

Rozdział I - Charakterystyka partnerstwa lokalnego  

Rozdział powinien zawierać informacje dotyczące: 

- opisu działań obejmujących: planowanie,  podejmowanie decyzji, organizowanie, 

przewodzenie - tj. kierowanie ludźmi, kontrolowanie; 
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- opisu zasobów skierowanych na zasoby organizacji: ludzkie, finansowe, rzeczowe, 

informacyjne, w tym strona internetowa  

- wykonywanych celów LGD jako podmiotu w sposób sprawny i skuteczny. 

Rozdział II - Charakterystyka obszaru i ludności objętej wdrażaniem LSR  

Rozdział powinien zawierać : 

- zwięzły opis obszaru, a w przypadku LSR wielofunduszowych również wskazanie zakresu 

oddziaływania poszczególnych EFSI, z których współfinansowana ma być LSR  

- mapę obszaru objętego LSR 

- wyjaśnienie, dlaczego dany obszar jest odpowiedni dla strategii 

Rozdział III – Partycypacyjny charakter LSR   

Rozdział powinien zawierać informacje dotyczące: 

- przeprowadzenia konsultacji LSR ze społecznością lokalną, 

- wykorzystania co najmniej 3 partycypacyjnych metod konsultacji na każdym kluczowym 

etapie prac nad opracowaniem LSR, 

- dokonania analizy przyjęcia bądź odrzucenia wniosków z konsultacji, 

- wykorzystania danych z konsultacji społecznych przeprowadzonych na obszarze objętym 

LSR do jej opracowania. 

Rozdział IV – Analiza potrzeb i potencjału LSR 

W zakresie analizy potrzeb rozwojowych i potencjałów LSR powinna odnosić się do: 

- najważniejszych obszarów, na które może mieć wpływ LSR, 

- właściwego wyboru kluczowych grup docelowych  

zagadnień takich jak: 

- dostępność,  

- innowacyjne elementy w kontekście lokalnym, 
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- współpraca z innymi podmiotami terytorialnymi (czy występuje aspekt współpracy w LSR) 

w stosownych przypadkach. 

Rozdział V – Spójność, komplementarność i synergia 

Rozdział powinien zawierać: 

- Opis zgodności i komplementarności z innymi dokumentami planistycznymi/ strategiami w 

szczególności strategiami rozwoju województwa/województw, strategiami ponadlokalnymi i 

terytorialnymi (ZIT) dotyczącymi obszaru działania LGD  

- Opis sposobu integrowania różnych sektorów, partnerów, zasobów czy branż działalności 

gospodarczej w celu kompleksowej realizacji przedsięwzięć. 

Rozdział VI – Cele i wskaźniki 

W rozdziale należy zawrzeć przede wszystkim: 

- opis celów LSR, 

- opisanie w LSR przedsięwzięć realizujących cele LSR i przypisanie im adekwatnych 

wskaźników, które to wskaźniki zapewniają w dostatecznym stopniu realizację tych celów, 

Rozdział VII – Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów 

wyboru 

W rozdziale powinna być zawarta: 

- Charakterystyka wewnętrznej organizacji pracy LGD, z rozwiązaniami formalno-

instytucjonalnymi  

- Sposób ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru zgodnie z wymogami określonymi dla 

programów w ramach których planowane jest finansowania LSR 

- Wskazanie w jaki sposób w kryteriach wyboru operacji zostanie uwzględniona innowacyjność 

i inkluzyjność 

Rozdział VIII – Plan działania 

Zwięzła charakterystyka przyjętego harmonogramu osiągania poszczególnych celów  i 

wskaźników wskazująca czas realizacji kluczowych efektów wdrażania LSR. 
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Wyszczególnienie kamieni milowych realizacji LSR. 

Rozdział IX – Budżet LSR 

Ogólna charakterystyka budżetu w tym wskazanie funduszy EFSI stanowiących źródło 

finansowania LSR w latach 2021-2027. 

Rozdział X – Monitoring i ewaluacja 

Ogólna charakterystyka zasad i procedur dokonywania ewaluacji oraz monitorowania 

wskazująca główne elementy podlegające badaniom oraz podmioty dokonujące ewaluacji  

i monitorowania (wewnętrzne czy zewnętrzne). 

 

II. Udział w pracach zespołu wewnętrznego, zgodnie z ustalonym z LGD Dobra Widawa 

harmonogramem  

III. Wywiady grupowe z przedstawicielami grup i podmiotów istotnych z punktu widzenia 

tworzenia strategii, zgodnie z ustalonym z LGD Dobra Widawa harmonogramem 

IV. Przeprowadzenie warsztatów zespołów roboczych ds. Lokalnej Strategii Rozwoju:  

I aktywność społeczna, II przedsiębiorczość -  III turystyka, zgodnie z ustalonym z LGD Dobra 

Widawa harmonogramem. 

Zadanie zostanie wykonane w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w 

ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

objętego PROW na lata 2014-2020. 

Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) Współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zadania,  

b) Sprawnej i terminowej realizacji zamówienia;  

c) Przeprowadzania bieżących konsultacji z zleceniodawcą;  

d) Informowania o stanie prac, problemach występujących w trakcie ich prowadzenia;  

e) Zapewnienia wglądu do dokumentacji związanej z realizacją zamówienia;  
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f) Przekazania materiałów w terminie:  

- w wersji papierowej - materiał przed wydrukiem musi zostać skonsultowany z Zarządem,  

- na nośniku elektronicznym (CD-R, DVD-R).  

g) Przekazania Stowarzyszeniu LGD Dobra Widawa praw autorskich do wykonanych 

efektów analiz i opracowań.  

  

Miejsce oraz termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa ul. 

Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica osobiście lub przesłać pocztą na adres biura lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@dobrawidawa.pl do dnia 15 lipca 

2022r. do godziny 14.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na 

adres biuro@dobrawidawa.pl lub telefonicznie – 71 314 32 01 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na 

stronie internetowej www.dobrawidawa.pl 

 

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

4. Ocena ofert: 

• Cena – 60% 

• Doświadczenie  w opracowywaniu dokumentów strategicznych, w tym  w realizacji 

podobnych zadań realizowanych w ramach PROW lub przygotowywania innych 

strategii np. dla samorządów i innych partnerstw oraz kwalifikacje i doświadczenie 

składu osobowego odpowiedzialnego za realizację zadania w opracowywaniu 

dokumentów strategicznych oraz przeprowadzaniu warsztatów/konsultacji - 40% 

(ocena w oparciu o porównanie ofert). 

 

5. Sposób sporządzenia oferty: 
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• Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim na formularzu 

stanowiącym załącznik do ogłoszenia  

• Do oferty należy dołączyć:   

- wykaz doświadczeń w sporządzaniu dokumentacji diagnostycznej, badawczej i strategicznej; 

 

6. Inne informacje: 

• Przewidywalny termin realizacji umowy: październik 2022 r. 

• Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie rodzi żadnych skutków wobec 

oferentów. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego 

w następujących przypadkach: 

• jeśli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

• jeśli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, 

• bez podania przyczyny. 
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