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Zapytanie ofertowe 
 

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich 
zaprasza do złożenia oferty cenowej na 

 
opracowanie  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 oraz konsultacje eksperckie 

w zakresie planowania rozwoju lokalnego obszaru LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich  
w perspektywie finansowej  2021 – 2027 

 
Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą 
z 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz.1129). 
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) opracowanie projektu LSR 2023 – 2027 z zastosowaniem formuły wielofunduszowej 

uwzględniającej finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz EFS +, w tym m.in: 

a) charakterystyki obszaru i ludności objętej wdrażaniem LSR 2023 – 2027 (diagnozy stanu 

obecnego),  

b) analizy potrzeb i potencjału LSR (analiza SWOT),  

c) zaprojektowanie budżetu, celów, wskaźników, planu działania, planu finansowania, 

d) symulacji panelu opcjonalnych, fakultatywnych kryteriów wyboru operacji wraz 

z metodologią ich wyliczenia, 

e) przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji, 

f) uwzględnienie w projekcie wyników ankietyzacji mieszkańców prowadzonej przez biuro 

LGD w ramach ewaluacji on-going. 

2) naniesienie zmian do projektu LSR 2023 – 2027 zgłoszonych w ramach konsultacji 

społecznych, 

3) bieżący kontakt, konsultacje i doradztwo w zakresie planowania rozwoju lokalnego obszaru 

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 w trakcie 

przygotowywania dokumentacji konkursowej do wniosku o wybór lokalnej grupy działania do 

realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z: 

a) obowiązującymi unijnymi i krajowymi aktami prawnymi dot. realizacji instrumentu RLKS 

w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027,  
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b) dodatkowymi wytycznymi publikowanymi przez instytucje zarządzające programem lub 

planem finansowym z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i EFS +,  

c) regulaminem konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

 

II. TERMINY:  

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie min. 10 dni przed końcem terminu konkursu  

o wybór LSR  

Wykonawca obowiązany jest przedstawić charakterystykę obszaru i ludności objętej wdrażaniem LSR 

2023 – 2027 (diagnozy stanu obecnego) i analizę SWOT nie później niż do 10 lutego 2023 r.  

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) wykażą wykonanie co najmniej 2 usług dotyczących opracowania strategii rozwoju obszarów 

(gmin, powiatów, województw, obszarów funkcjonalnych lub programów rewitalizacji), lub 

uczestniczyli w opracowaniu min. 2 strategii jako współautorzy, członkowie zespołu.  

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z pkt. VII. 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych. 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERTY: 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 

1. Cena brutto 50% 

2. Doświadczenie  50% 

 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, 
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt 

Punkty za kryterium „Cena brutto” zostaną obliczone według wzoru: 

Cena oferty najtańszej 

----------------------------     x 50 = liczba punktów 

Cena oferty badanej 
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Punkty za kryterium  „Doświadczenie”: 

Przy ocenie będą brane pod uwagę: 

- Czy Wykonawca opracował/uczestniczył w opracowaniu strategii rozwoju obszarów wiejskich 
realizowanych przez LGD w perspektywie finansowej 2013 – 2020 lub poprzednich lub innych 
strategii realizowanych z udziałem środków UE 

 Nie - 0 punktów, 

 Tak - 20 punktów 

 - Liczba strategii rozwoju gmin, powiatów, województw, obszarów funkcjonalnych lub gminnych 
programów rewitalizacji:  

 0 - 2  -  0 punktów, 

 co najmniej 3 - 30 punktów 

-  

Liczba punktów po zsumowaniu stanowić będzie końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie 
uznana oferta z największą liczbą punktów.  

 

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ SPOSÓB JEJ SPORZĄDZENIA: 

Ofertę należy złożyć w terminie do 23 stycznia 2023 r. do godz. 15:00 w formie: 

a) osobiście, pocztą, kurierem na adres: 

Centrum Inicjatyw Wiejskich 
ul. Drawska 6; 73-150 Łobez 

 
lub 
 

b) skanu podpisanej dokumentacji na adres ciw-lobez@wp.pl 

 

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu do LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich 

Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim oraz podpisana.  

 

VI. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY: 

Odrzuceniu podlegają oferty: 

a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 
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b) zostały złożone przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, 

c) zostały złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

 

 

VII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA: 

Z możliwości składania ofert wyklucza się Wykonawców, którzy są podmiotem powiązanym 
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między Centrum Inicjatyw Wiejskich lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu stowarzyszenia lub osobami wykonującymi w imieniu 
stowarzyszenia czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej,  
5) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 
 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany, odwołania lub unieważnienia niniejszego zapytania 
ofertowego bez podania przyczyny.  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę. 
Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę 
punktów w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet, którym dysponuje Zamawiający. Jeśli 
wybrany Wykonawca nie dokona zmiany ceny, negocjacje rozpoczyna się z kolejnym Wykonawcą, wg 
ilości otrzymanych punktów. 

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie treści zapytania ofertowego:                
Ewelina Turkowska, tel.: 691 060 485  

 

 

 


