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ZAPYTANIE OFERTOWE
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH
DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA CYKLU SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Z MIESZKAŃCAMI
W RAMACH TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027
ORAZ OPRACOWANIE WNIOSKÓW Z TYCH SPOTKAŃ.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie
cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Powiatu Łobeskiego oraz opracowanie
wniosków z tych spotkań.
Prosimy o złożenie oferty do dnia 14 września 2022 roku do godz. 15.00 zgodnie
z załączonymi dokumentami na adres Biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich.

Załączniki:
1. Przedmiot zamówienia
2. Formularz oferty
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Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia
ZAPYTANIE OFERTOWE
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH
DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA CYKLU SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Z MIESZKAŃCAMI
W RAMACH TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027
ORAZ OPRACOWANIE WNIOSKÓW Z TYCH SPOTKAŃ.

I. Zamawiający
Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie
Adres: ul. Drawska 6; 73-150 Łobez
NIP: 253-028-56-78
tel. 91 57 37 329;
tel. 605 270 538
e-mail: ciw-lobez@wp.pl
www.lobez.org

II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Przeprowadzenie 5 trzygodzinnych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Powiatu
Łobeskiego w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zgodnie z
następującym Harmonogramem:

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami
spotkania

1

2

3

1.

Gmina Łobez

Łobez, ul. Niepodległości 52,
Łobeski Dom Kultury

22.09.2022, g. 9:00 - 12:00

2.

Gmina Węgorzyno

Węgorzyno, ul. Rynek 1, Urząd
Miejski

22.09.2022, g. 13:00 - 16:00
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3.

Gmina Dobra

Dobra, ul. Sportowa 1, Sala
konferencyjna

23.09.2022, g. 9:00 - 12:00

4.

Gmina Radowo
Małe

Radowo Małe 5, Gminne Centrum
Kultury,

23.09.2022, g. 13:00 - 16:00

5.

Gmina Resko

Resko, ul. Bohaterów Monte
Cassino 10, Centrum Usług
Społecznych w Resku

23.09.2022, g.16:30 - 19:30

Program każdego spotkania ma obejmować następujące elementy:
Program spotkania:
1. Przedstawienie LGD CIW
2. Informacja na temat proponowanych założeń LSR na lata 2023-2027;
3. Prezentacja głównych wniosków ze wstępnej diagnozy obszaru LSR,
4. Prezentacja projektu analizy SWOT,
5. Prezentacja projektu celów i przedsięwzięć LSR,
6. Dyskusja nad problemami obszaru LGD oraz identyfikacja potencjałów
rozwojowych z ukierunkowaniem na innowacyjność, cyfryzację,
środowisko i klimat, a także zmiany demograficzne ze szczególnym uwzględnieniem
starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru,
7. Wnioski i uwagi społeczności lokalnej
2. Opracowanie wniosków z przeprowadzonych spotkań i przekazanie ich Lokalnej Grupie
Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w terminie nie przekraczającym 7 dni licząc od
dnia przeprowadzenia ostatniego spotkania.
Czas trwania jednego spotkania – 3 h zegarowe, w tym 1 przerwa 15 min.
Zamawiający zapewnia: salę szkoleniową, rzutnik, laptop, ekran, blok flipchart, pisaki.
Wykonawcy usługi nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu ani żadnych innych kosztów
dodatkowych związanych z jej wykonaniem.
III. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Spotkania należy przeprowadzić w terminie 22-23.09.2022 roku
Harmonogramem wskazanym w punkcie II.1 niniejszego zamówienia.

–

zgodnie

z

IV. Wymagania zamawiającego:
Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany przez podmiot posiadający uprawnienia oraz
niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytej realizacji zadań objętych przedmiotem
umowy. W ramach spotkań Wykonawca zapewni, że każde spotkanie zostanie
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przeprowadzone przez eksperta, który posiada wyższe wykształcenie oraz znajomość
zagadnień związanych z PROW, poparte doświadczeniem w przeprowadzaniu warsztatów/
szkoleń/spotkań/ konsultacji.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania na materiałach w trakcie wykonywania
przedmiotowego zamówienia logotypów zgodnie z Księgą Wizualizacji PROW 2014-2020.
V. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
Zamawiający wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
 Cv osoby/ osób wskazanej/ nych do realizacji niniejszego zamówienia. Mile widziane
dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 Dokumenty (referencje, zaświadczenia) potwierdzające doświadczenie w realizacji
zadań z zakresu przedmiotu zamówienia
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
Forma oferty:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu wg załącznika nr 2 do niniejszego zapytania
w formie pisemnej lub elektronicznej
2. Oferta powinna przedstawiać cenę (stawkę) brutto za realizację całości usługi
Elementy oferty:
Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony Formularz Ofertowy
2. Dokument potwierdzający status prawny Wykonawcy ( odpis z właściwego rejestru
lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
3. Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy
4. Dokumenty wymienione w V. punkcie niniejszego zapytania
VII. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub poprzez e-mail.
Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
Ewelina Turkowska, Dyrektor Biura, tel. 691 060 485; e-mail: ciw-lobez@wp.pl
VIII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć pocztą/ kurierem lub osobiście lub elektronicznie w biurze LGD
Centrum Inicjatyw Wiejskich, 73-150 Łobez, ul. Drawska 6 email: ciw-lobez@wp.pl
w terminie do dnia 14 września 2022 r. (środa) do godz. 15 (o przyjęciu oferty decyduje data
i godzina wpływu oferty) z dopiskiem na kopercie lub w tytule wiadomości email:
„OFERTA NA

PRZEPROWADZENIE CYKLU SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Z MIESZKAŃCAMI W RAMACH
TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027 ORAZ OPRACOWANIE WNIOSKÓW Z TYCH
SPOTKAŃ”
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Ocena ofert odbędzie w okresie 5 dni od dnia zakończenia składania ofert.
Oferty złożone po terminie nie będą oceniane.
Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na www.lobez.org
IX. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena (oferta w ramach kryterium nr 1 może uzyskać maksymalnie 70% punktów
całkowitej oceny): 0-70 pkt – niniejsza oferta cenowa uzyskuje najwyższą ocenę
obliczona wg wzoru:
cena najniższa
Liczba pkt. oferty ocenianej = ----------------------------- x 70% x 100
cena oferty ocenianej
2. Doświadczenie eksperta/ wykonawcy w zakresie przeprowadzenia warsztatów/
szkoleń/spotkań/ konsultacji w zakresie PROW 2014-2020 (oferta w ramach
kryterium nr 2 może uzyskać maksymalnie 30% punktów całkowitej oceny): 0-30 pkt
Przeprowadzenie warsztatów / szkoleń/ konsultacji:
od 3 do 5 = 10 pkt
od 6 do 10 = 20 pkt
powyżej 10 = 30 pkt
3. Ostateczna ocena punktowa oferty:
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt
Wybór oferenta nastąpi zgodnie z pozycją na liście rankingowej.
W przypadku rezygnacji wybranego oferenta do realizacji przystępuje następny z listy
rankingowej.
X. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników:
1/ Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia oryginałów
dokumentów. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych
omyłek i błędów rachunkowych.
2/ Sprawdzanie wiarygodności ofert:
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez wykonawco w dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji.
3/ Ogłoszenie wyników postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
4/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie
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zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawo zamówień publicznych oraz
nie kształtuje zobowiązania do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
XI. Odrzucenie wykonawcy:
Wykonawca może zostać odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku:
a/ niespełnienia warunków udziału w postępowaniu
b/ niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem
c/ przedstawienia przez wykonawcę informacji nieprawdziwych
XII. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
XIII. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym:
1/ Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień Publicznych. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania
ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2/ Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z
oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w szczególności, jeśli
wysokość oferty przekroczy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany
oferent zostanie powiadomiony telefonicznie.
3/ zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
XIV. KLAUZULE INFORMACYJNE:
A.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informujemy, że:
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175
Warszawa;
2. z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres email:info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji
Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;
3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można
kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail:
iod@arimr.gov.pllub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych,
wskazany w pkt.I.2;
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4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz.UEL 119 z 04.05.2016,
str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia 2016/679,tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie
obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
5. Zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. II.4 będą przetwarzane
przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz
ust. 4 i 5 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
2018 r. poz. 627), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019, poz. 1167) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1839).
B.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informujemy, że:
1. administratorem moich danych osobowych jest Województwo Zachodniopomorskie z
siedzibą w Szczecinie, ul. Korsarzy 34; 70-540 Szczecin;
2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail:
abi@wzp.pl
lub
pisemnie
na
adres
korespondencyjny
Województwo
Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34; 70-540 Szczecin;
3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można
kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail:
abi@wzp.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w
pkt.II.2;
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie
obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
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5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. II.4 będą przetwarzane
przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz
ust. 4 i 5 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
2018 r. poz. 627), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019, poz. 1167) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1839).
C. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania –
Centrum Inicjatyw Wiejskich z siedzibą w Łobzie ul. Drawska 6; 73-150 Łobez;
2. z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: ciwlobez@wp.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrum Inicjatyw Wiejskich
ul. Drawska 6; 73-150 Łobez ;
3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można
kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: ciwlobez@wp.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany
w pkt.II.2;
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie
obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. II.4 będą przetwarzane
przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz
ust. 4 i 5 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
2018 r. poz. 627), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019, poz. 1167) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1839).
D.Informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww. administratorów danych:
Centrum Inicjatyw Wiejskich, ul. Drawska 6, 73-150 Łobez tel.: (91)5737329 lub 691 060 485
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1. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego
prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w
związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np.
dostawcom wparcia informatycznego;
2. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą
przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-II.5 oraz nie krócej
niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie
niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez
administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony
na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
3. dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na
podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez
okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-II.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia
2028 roku lub do czasu jej odwołania;
4. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w
rozporządzeniu 2016/679;
5. w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mi prawo do odwołania tej zgody lub
zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem;
6. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
7. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 w
ofercie złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach poddziałania 19.3
„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,wynika z
obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących dla potrzeb
niezbędnych do prawidłowej realizacji operacji w ramach Poddziałania 19.3.
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FORMULARZ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH
DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA CYKLU SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Z MIESZKAŃCAMI
W RAMACH TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027
ORAZ OPRACOWANIE WNIOSKÓW Z TYCH SPOTKAŃ.

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY
Pełna nazwa składającego ofertę:………………………………………………………………
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe
DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA CYKLU SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Z MIESZKAŃCAMI W RAMACH
TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027 ORAZ OPRACOWANIE WNIOSKÓW Z TYCH
SPOTKAŃ.

z dnia ………………………………r.
składam ofertę na kwotę łączną w wysokości ……………………………zł brutto
słownie ……………………………………………………………….…)
Równocześnie oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie zapewniające
wykonanie zamówienia.

Data i miejsce…………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej ………………………………..
Pieczęć firmowa ……………………………………………….

Załączniki wg pkt. V i VI niniejszego Zapytania
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