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Zamawiający:                                 

Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią” 
ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp. 

tel. 783 386 222, godz. 8.00-16.00 (pn-pt) 

stow@wielkopolskazwyobraznia.pl 
 

Koźmin Wlkp., dnia 24.02.2014 r. 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy ze szczególnym 
uwzględnieniem Małych Projektów. 

 
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią”, zwana dalej („LGD”) 

będąca Beneficjentem umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju z dnia 

26 czerwca 2009 r. Nr 6933-UM1500016/09 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007–2013; oś IV: „Leader” finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwraca się z zapytaniem ofertowym na zadania pn.: Doradztwo 

w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy ze szczególnym uwzględnieniem 

Małych Projektów." 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo. Doradztwo dla podmiotów zainteresowanych 

złożeniem wniosku w ramach naboru wniosków organizowanego przez Stowarzyszenie 

"Wielkopolska z Wyobraźnią" na działania:  

1) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,  

2) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,  

3) Odnowa i Rozwój Wsi, 

4) Małe projekty.  

 

Wymiar godzin: 16 godz. 

  

Doradztwo w miejscowościach: Koźmin Wlkp. 

 

2. Termin wykonania zamówienia:  

Zamawiający wymaga, aby doradztwo było przeprowadzone w dniach od 06 marca do 10 

marca 2014 r.  

 

3. Zobowiązania Wykonawcy:   

1) Opracowanie merytoryczne materiałów. 
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2) Zapewnienie doświadczonego trenera specjalizującego się w tematyce objętej programem 

doradztwa. 

3) Przeprowadzenie doradztwa. 

4. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zamawiający  

nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia (zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 

tym zakresie);  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia (zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie);  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia (zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie).  

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy: 

1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

2) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

3) którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań 

koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego nawet po 

wezwaniu do ich uzupełnienia, 

4) których upadłość bądź likwidację ogłoszono lub w stosunku do których wszczęto 

postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne. 

W toku badania i oceny ofert zamawiający zbada czy oferty nie podlegają odrzuceniu. 

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym       

w treści zapytania.  

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców 

na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń. 

5. Kryterium wyboru  

80% cena brutto godziny zajęć 

20% doświadczenie 

Oferent powinien załączyć do oferty dokumenty potwierdzające doświadczenie   

 

6. Informacja o wykonaniu zamówienia przy udziale środków z Unii Europejskiej:  

Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu realizowanego w oparciu o Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; oś IV: „Leader” finansowany w ramach 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 


