
            

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
Gałczewo 7
87-400 Golub-Dobrzyń
Biuro Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy”
Plac 1000-lecia 22a
87-400 Golub-Dobrzyń

Zaproszenie do składania ofert dotyczących
organizacji  i  przeprowadzenia   badania  ewaluacyjnego  z  warsztatem refleksyjnym -  w ramach
wsparcia  na  funkcjonowanie  LGD  udzielanego  w  ramach  RPO  Województwa  Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z funduszu EFS.
 
 Postępowanie nie  podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych –
wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000,00 euro (art. 4 pkt 8 ustawy)

1. Zamawiający 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 
Siedziba: Gałczewo 7, 87-400 Golub-Dobrzyń 
REGON: 340142030, NIP: 5030024812 

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

1. BADANIE EWALUACYJNE 
 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego zgodnie z zapisami rozdziału 11 Lokalnej Strategii

Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
 Ewaluacja Lokalnej Strategii  Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina

Drwęcy” ma na celu uzyskanie informacji na temat skuteczności i wydajności wdrażanej
strategii,  organów  stowarzyszenia  i  Biura  LGD.  Służy  badaniu  i ocenie  sposobu  oraz
efektywności dążenia do zaplanowanych założeń, a także poziomu ich osiągnięcia. 

 Zakres monitoringu i ewaluacji LSR obejmuje:  
-Stan realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR
-Stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć 
-Analiza problemów napotkanych w trakcie realizacji LSR
-Ocena efektywności funkcjonowania LGD jako organizacji odpowiedzialnej za wdrażanie
LSR oraz ocena w kontekście funkcjonowania LGD jako partnerstwa
-Ocena  wpływu  działalności  LGD  oraz  wdrażania  LSR  na  poziom  rozwoju  obszarów
wiejskich
-Rozpoznanie  i  ocena  stanu  aktywności  lokalnych  środowisk  w  kontekście  oczekiwań
mieszkańców  i  ich  wyobrażeń  na  temat  środowisk,  w  których  żyją  i  pracują  (dotyczy
obszaru LGD „Dolina Drwęcy”), a także identyfikacji barier rozwoju lokalnego. 

 Szczegółowy  zakres  usługi  oraz  termin  realizacji  zostanie  określony  w  porozumieniu
z Biurem LGD i zawarty będzie w Umowie. 



            

2. WARSZTAT REFLEKSYJNY:

 Przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
wskazanymi w:

Podręczniku Monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju,
 Wytycznych 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. 

 Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  przeprowadzeniu  warsztatu
refleksyjnego,  w  którym udział  wezmą  przedstawiciele   Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa
Działania „Dolina Drwęcy”.  

 Warsztat refleksyjny należy przeprowadzić nie później niż do 25 stycznia 2019 r. w dniach
roboczych.  Czas  trwania  warsztatu  min  6  godzin.  Termin  oraz  szczegółowy  przebieg
warsztatu refleksyjnego strony uzgodnią po zawarciu umowy.   Miejsce przeprowadzenia
warsztatu – obszar powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

 Celem  warsztatu  jest  bieżąca  analiza  procesu  wdrażania  i  jego  efektów  oraz  zmian
w otoczeniu  LSR,  aby  z  wyprzedzeniem  oszacować,  w  jakim  stopniu  realizowane
są wskaźniki  i  jak  zbliżają  się  do  osiągnięcia  celów.  Wnioski  wypracowane  podczas
warsztatu  powinny  posłużyć  do  podejmowania  decyzji  o  ewentualnych  zmianach
w kierunku  działań. 

 Warsztat  refleksyjny  powinien  być  zrealizowany  przez  podmiot/osobę  posiadający/cą
niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  zawodowe  do  należytego  przeprowadzenia  szkolenia
objętego przedmiotem umowy.  

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 cena 100%

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
Oferty  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem:  „Oferta  dotycząca organizacji
i przeprowadzenia badania ewaluacyjnego z warsztatem refleksyjnym” – w Biurze Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”,  przy Placu 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń, w
terminie do dnia: 

21.12.2018r. do godz. 10:00

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” czynne:
- poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 10:00 – 18:00 
- środa, piątek w godz. 8:00 – 16:00

                                                                                             Z poważaniem

                                                                                     /-/  Magdalena Gadomska
                                                                                                Prezes Zarządu                                    



            

Załącznik nr 1

OFERTA

Ja/My niżej podpisani składamy ofertę na  organizacji i przeprowadzenia   badania ewaluacyjnego
z warsztatem refleksyjnym –w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach
RPO  Województwa  Kujawsko -Pomorskiego  na  lata  2014-2020  ze środków  pochodzących
z funduszu EFS.

Organizacji i przeprowadzenia  badania ewaluacyjnego z warsztatem refleksyjnym

Cena netto: .............................................................................................................................................

VAT: .......................................................................................................................................................

Cena brutto: ...........................................................................................................................................

słownie ...................................................................................................................................................

...............................................                                                    .........................................................
     miejscowość  i data                                                                                                    Podpis osoby upoważnionej



            

                                                                                                                                     Załącznik nr 2

Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień i wiedzy w celu organizacji
i przeprowadzenia  badania ewaluacyjnego z warsztatem refleksyjnym

Niniejszym oświadczam/my, iż posiadam/my niezbędną wiedzę i uprawnienia do organizacji
i przeprowadzenia  badania ewaluacyjnego z warsztatem refleksyjnym – w  ramach  wsparcia  na
funkcjonowanie   LGD   udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 ze środków pochodzących z funduszu EFS.

…...............................................                                         …............................................................
               miejscowość, data                                                                                                      podpis


