
            
 
 

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 dotyczące: 

wyboru trenera na szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz przygotowania 

dokumentów aplikacyjnych (wraz z załącznikami) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie              

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego PROW 2014-2020. 

 

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków  finansowanych 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: 

Wykonanie usługi z zakresu przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu zasad udzielania 

wsparcia oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych (wraz z załącznikami) w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, na operacje: 

1. w zakresie wsparcia tworzenia nowych przedsiębiorstw, 

  

3. w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorstw, 

 

4. w zakresie inwestycji w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, 

rekreacyjną i kulturalną. 

 

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków finansowanych w ramach wsparcia na 

funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego              

na lata 2014 - 2020 ze środków pochodzących z funduszu EFS. 

  

 

3. Opis warunków udziału: 
 

 

1. Szkolenie w zakresie wsparcia tworzenia nowych przedsiębiorstw: 



 Liczba godzin szkolenia: 1 dzień szkoleniowy, 8 godzin zegarowych.   

 Liczba uczestników szkolenia: maksymalnie 15 osób. 

Terminy i miejsce realizacji szkoleń: 16.12.2016r. Gmina Ciechocin  i Gmina 

Kowalewo Pomorskie; 19.12.2016r. Gmina Golub-Dobrzyń i Miasto Golub-Dobrzyń; 

20.12.2016r Gmina Zbójno i Gmina Radomin. 
 Zakres szkolenia: 

- omówienie zasad udzielania wsparcia w zakresie podejmowania działalności 

gospodarczej, w tym podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje, wynikających 

z zapisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (Dz.U. 2015, poz. 1570,                 

z późn. zm.) 

  

- omówienie zobowiązań Beneficjentów, wynikających z dokumentów aplikacyjnych                 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w tym 

podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje 

  

- omówienie zasad wypełniania dokumentów aplikacyjnych dotyczących operacji                        

w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz 

z załącznikami i praca warsztatowa w tym zakresie. 

 

- omówienie lokalnych kryteriów wyboru oraz preferowanych operacji w największym 

stopniu realizujących założenia LSR. 

 

 Szczegółowy program szkolenia opracowany przez Wykonawcę będzie wymagał akceptacji 

Zamawiającego. 

 Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę, umożliwiającą 

prawidłowe przygotowanie dokumentów aplikacyjnych wraz z załącznikami. 

 Każdy z uczestników szkolenia powinien otrzymać przed szkoleniem materiały szkoleniowe 

(dodatkowy 1 egzemplarz dla pracownika LGD obecnego na szkoleniu). 

 Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia zadawania pytań przez uczestników 

szkolenia w jego trakcie. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi podczas trwania 

szkolenia, Wykonawca zobowiązuje się do jej przygotowania i udzielenia drogą 

telefoniczną lub mailową w możliwie najkrótszym terminie po zakończeniu szkolenia 

(dyspozycyjność do 2 tyg. od zakończenia szkolenia). 

 Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania zaświadczeń o odbytym szkoleniu                   

dla wszystkich uczestników szkolenia. 

  

2. Szkolenie w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorstw; 
 Liczba godzin szkolenia: 1 dzień szkoleniowy, 8 godzin zegarowych 

 Liczba uczestników szkolenia: maksymalnie 15 osób 

Termin i miejsce realizacji szkoleń: 13.12.2016r. Gmina Ciechocin  i Gmina Kowalewo 

Pomorskie; 14.12.2016r. Gmina Golub-Dobrzyń i Miasto Golub-Dobrzyń; 15.12.2016r 

Gmina Zbójno i Gmina Radomin. 
 Zakres szkolenia: 



- omówienie zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej,  

w tym podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje, wynikających z zapisów 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków  

i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

PROW 2014-2020 (Dz.U. 2015, poz. 1570, z późn. zm.) 

  

- omówienie zobowiązań Beneficjentów, wynikających z dokumentów aplikacyjnych        

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, w tym 

podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje; 

  

- omówienie zasad wypełniania dokumentów aplikacyjnych dotyczących operacji                      

w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie  

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz 

z załącznikami i praca warsztatowa w tym zakresie. 

 

- omówienie lokalnych kryteriów wyboru oraz preferowanych operacji w największym 

stopniu realizujących założenia LSR. 

 

 Szczegółowy program szkolenia opracowany przez Wykonawcę będzie wymagał akceptacji 

Zamawiającego. 

 Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę, umożliwiającą 

prawidłowe przygotowanie dokumentów aplikacyjnych wraz z załącznikami. 

 Każdy z uczestników szkolenia powinien otrzymać przed szkoleniem materiały szkoleniowe 

(dodatkowy 1 egzemplarz dla pracownika LGD obecnego na szkoleniu). 

 Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia zadawania pytań przez uczestników 

szkolenia w jego trakcie. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi podczas trwania 

szkolenia, Wykonawca zobowiązuje się do jej przygotowania i udzielenia drogą 

telefoniczną lub mailową w możliwie najkrótszym terminie po zakończeniu szkolenia 

(dyspozycyjność do 2 tyg. od zakończenia szkolenia). 

 Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania zaświadczeń o odbytym szkoleniu                   

dla wszystkich uczestników szkolenia. 

 

  

3. Szkolenie w zakresie inwestycji w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, 

rekreacyjną i kulturalną. 

 Liczba godzin szkolenia: 1 dzień szkoleniowy, 4 godziny zegarowe 

 Liczba uczestników szkolenia: maksymalnie 15 osób 

Termin i miejsce realizacji szkoleń: 08.12.2016r. Gmina Golub-Dobrzyń i Miasto 

Golub-Dobrzyń; 09.12.2016r. Gmina Ciechocin i Gmina Kowalewo Pomorskie; 

12.12.2016r Gmina Zbójno i Gmina Radomin. 
 Zakres szkolenia: 

- omówienie zasad udzielania wsparcia w zakresie: budowy lub przebudowy 

ogólnodostępnych obiektów infrastruktury: turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, 

wynikających z zapisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                

oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 



kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (Dz.U. 2015, poz. 1570,                 

z późn. zm.) 

  

- omówienie zobowiązań Beneficjentów, wynikających z dokumentów aplikacyjnych                 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnych 

obiektów infrastruktury: turystycznej, rekreacyjnej lub; 

  

- omówienie zasad wypełniania dokumentów aplikacyjnych dotyczących operacji                     

w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnych obiektów infrastruktury: 

turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz                                   

z załącznikami i praca warsztatowa w tym zakresie. 

 

- omówienie lokalnych kryteriów wyboru oraz preferowanych operacji w największym 

stopniu realizujących założenia LSR. 

 

 Szczegółowy program szkolenia opracowany przez Wykonawcę będzie wymagał akceptacji 

Zamawiającego. 

 Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę, umożliwiającą 

prawidłowe przygotowanie dokumentów aplikacyjnych wraz z załącznikami. 

 Każdy z uczestników szkolenia powinien otrzymać przed szkoleniem materiały szkoleniowe 

(dodatkowy 1 egzemplarz dla pracownika LGD obecnego na szkoleniu). 

 Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia zadawania pytań przez uczestników 

szkolenia w jego trakcie. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi podczas trwania 

szkolenia, Wykonawca zobowiązuje się do jej przygotowania i udzielenia drogą 

telefoniczną lub mailową w możliwie najkrótszym terminie po zakończeniu szkolenia 

(dyspozycyjność do 2 tyg. od zakończenia szkolenia). 

 Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania zaświadczeń o odbytym szkoleniu                   

dla wszystkich uczestników szkolenia. 

 
Wszelkie zmiany wymagają zgody Zamawiającego. 

 

Nie przyjmujemy ofert częściowych. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu 

Oferent ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać wszystkie niżej wymienione 

warunki: 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (ocena na podstawie 

złożonego Oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zaproszenia do składania ofert); 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia (ocena na podstawie złożonego Oświadczenia wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert) 

 

 

 



W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania zamówienia                     

w postępowaniu składa następujące dokumenty: 

-   wypełniony formularz ofertowy, 

- CV trenera/trenerów, 

- min. 3 referencje wystawione przez Zleceniodawców dla których Oferent realizował 

kursy/szkolenia 

 

Termin realizacji zamówienia wskazany przez Zamawiającego – w pkt 3 Zaproszenia do składania 

ofert (termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia) – 08.12.2016r., 09.12.2016r., 

12.12.2016r., 13.12.20016r. 14.12.2016r., 15.12.20-16r., 16.12.2016r., 19.12.2016r., 20.12.2016r. 

 

 

6.   Kryteria  oceny ofert i ich znaczenie:  

1. Cena – 90%   

2. Doświadczenie – 10% (ilość zrealizowanych na przestrzeni ostatnich 3 lat 

kursów/szkoleń dla co najmniej 15 osób: do 5 zleceń – 5pkt, powyżej 5 zleceń 10pkt.) 

(ocena na podstawie złożonego Oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego Zaproszenia do składania ofert). 

 

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta dotycząca wyboru trenera” 

 – w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”,  przy Placu 1000-lecia 

22a, 87-400 Golub-Dobrzyń, w terminie do dnia: 

25 .11.2016r. (piątek) do godz. 15:00 

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 Wykonanie usługi z zakresu przygotowania                                     

i przeprowadzenia szkolenia z zakresu zasad udzielania wsparcia oraz przygotowania dokumentów 

aplikacyjnych (wraz z załącznikami) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operacje: 

1. w zakresie wsparcia tworzenia nowych przedsiębiorstw, 

2. w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorstw, 

3. w zakresie inwestycji w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, 

rekreacyjną i kulturalną. 

 
Cena wykonania poszczególnych szkoleń:                                               

Szkolenie w zakresie wsparcia tworzenia nowych przedsiębiorstw 

Cena netto  

VAT  

Cena brutto  

Szkolenie w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorstw 

Cena netto 
 

 

VAT 
 

 

Cena brutto 
 

 

Szkolenie w zakresie inwestycji w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę 

turystyczną, rekreacyjną i kulturalną 

Cena netto 
 

 

VAT 
 

 

Cena brutto  

 

Razem wartość oferty (wszystkich szkoleń): ……………………………………………………… 

 

Słownie: …………………………………………………………………………………………… 

 



Oświadczamy, że zrealizowaliśmy na przestrzeni ostatnich 3 lat: ………………………. 

kursów/szkoleń dla co najmniej 15 osób. 

Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty związane                        

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.       

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


