
            
 

 

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 na: 

udział w szkoleniu realizowanym przez podmiot inny niż LGD – 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: 

Udział w szkoleniu realizowanym przez podmiot inny niż LGD. Wymagania dotyczące przedmiotu 

zamówienia zawarte są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia -  pkt 3. 

Niniejsze zaproszenie do składania ofert realizowane jest w związku ze spełnieniem zasady 

konkurencyjności. 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest udział w szkoleniu realizowanym przez podmiot inny niż LGD 

a. szkolenie (dwudniowe z noclegiem i wyżywieniem),  

b. tematyka szkolenia: Zarządzanie czasem, 

c. szkoleniem objęta zostanie 1 osoba,  

d. szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie nabytych 

kwalifikacji zawodowych, 

e. przygotowania materiałów szkoleniowych oraz przekazanie ich Uczestnikowi, 

f. szkolenie winno być przeprowadzone do 20.12.2016 roku, 

g. szkolenie winno być przeprowadzone w woj. Kujawsko-Pomorskim 

 

 



4. Opis warunków udziału: 

Zamierza się objąć osobę pracującą w biurze LGD  specjalistycznym szkoleniem pozwalającym 

efektywniej wdrażać LSR. 

Szkolenie prowadzone winno być przez osoby dysponujące wiedzą z zakresu przedmiotu szkolenia, 

z wykształceniem wyższym, posiadającym doświadczenie w zakresie związanym z przedmiotem 

szkolenia.  

 

Wszelkie zmiany wymagają zgody Zamawiającego. 

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania zamówienia                     

w postępowaniu składa następujące dokumenty: 

-   wypełniony formularz ofertowy, 

- wypełniony załącznik nr 2 Wykaz osób  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także  zakresu wykonywanych przez nich czynności 

 

5.   Kryteria  oceny ofert i ich znaczenie:  

- cena – 90% 

- doświadczenie trenera z obszaru tematycznego (min.2 lata na podstawie CV): 10%. 

 

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Udział w szkoleniu realizowanym przez 

podmiot inny niż LGD” – w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”,  

przy Placu 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń, w terminie do dnia: 16.11.2016 r. do godz. 

16:00 

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  udział w szkoleniu realizowanym przez podmiot inny niż 

LGD w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa 

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

 
 

 

Cena udziału w szkoleniu realizowanym przez podmiot inny niż LGD Zarządzanie czasem:                                                 

 

 
Szkolenie: 

Zarządzanie czasem  

Cena noclegu z 

wyżywieniem 

Cena szkolenia wraz 

z noclegiem 

i wyżywieniem 

Cena netto    

VAT  
  

Cena brutto  
  

 

 

Razem wartość oferty: ………………………………………………………………………………... 

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

Proponowany termin i miejsce szkolenia: ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………........ 

Doświadczenie trenera z obszaru tematycznego (min.2 lata na podstawie CV): …………………….. 

 

 

 

...............................................                                                    ......................................................... 

     miejscowość  i data                                                                                                    Podpis osoby upoważnione 

 

 



            
 

 

                                                                                                                                     Załącznik nr 2 

 

 

Wykaz osób  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także  zakresu wykonywanych przez nich czynności 

 

 

 

1. SZKOLENIE O TEMATYCE: ZARZĄDZANIE CZASEM 

L.P. Imię i nazwisko 
Kwalifikacje 

zawodowe 
Doświadczenie 

Wykształcenie 

niezbędne do 

wykonania zamówienia 

1  

 

 

   

2  

 

 

   

3  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 


