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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2017 

z dnia 13.12.2017 r. 

 

Prezes Świętokrzyskiej Sieci Lokalnych Grup Działania, zwany dalej Zamawiającym, działając 

w imieniu i na rzecz lokalnych grup działania wymienionych w pkt. 2.1 niniejszego zapytania 

ofertowego, zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie ewaluacji wdrażania lokalnych strategii 

rozwoju przez lokalne grupy działania województwa świętokrzyskiego zgodnie z warunkami 

przedstawionymi  w niniejszym zapytaniu.  

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi 

przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zmianami). 

Niniejsze zapytanie ofertowe jest umieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego ŚWIĘTOKRZYSKA SIEĆ LGD ul. PLAC STASZICA, nr 6, 26-021 

DALESZYCE tel/fax: 41 307 26 44 oraz na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.swietokrzyskielgd.pl 

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego 

ŚWIĘTOKRZYSKA SIEĆ LGD 

PLAC STASZICA 6 

26-021 DALESZYCE 

NIP: 657-291-11-54 

tel/fax: 41 307 26 44 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenie ewaluacji wdrażania lokalnych strategii 

rozwoju przez lokalne grupy działania województwa świętokrzyskiego dla następujących 

lokalnych grup działania: 

a) „Królewskie Ponidzie” Lokalna Grupa Działania, 

b) Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” 

c) Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”, 

d) „Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły”, 

e) Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą”, 

f) Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, 

g) Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”, 

h) Lokalna Grupa Działania Ponidzie, 

i) Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego, 

j) Lokalna Grupa Działania Region Włoszczowski, 

k) Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, 

l) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, 

m) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, 

n) Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania U Źródeł”, 

o) Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, 

p) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, 

q) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. 

 

Poszczególne lokalne grupy działania uczestniczą w niniejszym postępowaniu w zakresie 

zgodnym z poniższą tabelą. 
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Nazwa lokalnej grupy działania 

Zakres realizowanych usług 

Udostępnienie 

kompletu 

narzędzi do 

monitoringu i 

ewaluacji 

Szkolenie ze 

stosowania 

narzędzi do 

monitoringu i 

ewaluacji 

Roczne raporty z 

monitoringu w 

formie 

prezentacji 

Ewaluacja mid-

term 

Ewaluacja ex-

post 

„Królewskie Ponidzie” Lokalna Grupa Działania TAK TAK TAK TAK TAK 

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” TAK TAK TAK TAK TAK 

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” TAK TAK TAK TAK TAK 

„Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły” TAK TAK TAK TAK TAK 

Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” TAK TAK NIE TAK TAK 

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” NIE NIE NIE TAK TAK 

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” TAK TAK TAK TAK TAK 

Lokalna Grupa Działania Ponidzie TAK TAK TAK TAK TAK 

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego TAK TAK TAK TAK TAK 

Lokalna Grupa Działania Region Włoszczowski TAK TAK TAK TAK TAK 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej TAK TAK TAK TAK TAK 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Krzemienny Krąg” 
TAK TAK TAK TAK TAK 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem 

na Piaskowcu” 
TAK TAK TAK NIE TAK 
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Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania U 

Źródeł” 
TAK TAK TAK TAK TAK 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – 

Wokół Łysej Góry” 
TAK TAK TAK TAK TAK 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Ziemia Jędrzejowska – GRYF” 
TAK TAK TAK TAK TAK 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej TAK TAK NIE NIE TAK 
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2.2. Przedmiot obejmuje w szczególności: 

1. Przeprowadzenie ewaluacji mid-term i ex-post LSR ww. lokalnych grup działania, o których 

mowa w pkt. 2.1, zgodnie z: 

a) Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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, które dostępne są na 

stronie Internetowej http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-

Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-

RLKS, 

b) Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju, który dostępny 

jest na stronie Internetowej http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-

Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-

Spolecznosc-RLKS. 

2. Ewaluacje, o których mowa powyżej, muszę uwzględniać postanowienia Lokalnych Strategi 

Rozwoju poszczególnych lokalnych grup działania, które dostępne są na stronach 

Internetowych: 

a) „Królewskie Ponidzie” Lokalna Grupa Działania 

http://www.krolewskieponidzie.pl/lokalna-strategia-rozwoju-lgd-krolewskie-

ponidzie.html 
b) Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” 

http://www.bialelugi.eu/sites/default/files/LSR%20LGD%20Bia%C5%82e%20%C5%8

1ugi%20zmiana%20JSFP%20czerwiec%202017%20ok%20ok.pdf 

c) Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” 

http://www.dorzeczebobrzy.eu/prow-2014-2020/lsr/lokalna-strategia-rozwoju.html 

d) „Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły” 

http://www.dorzeczewisly.pl/files/SR_RLKS_LG-DW.pdf 

e) Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” 

http://nadczarnaipilica.pl/pl/stowarzyszenie/Leader_2014-

2020/strategia_rozwoju_lokalnego_kierowanego_przez_spolecznosc/ 

f) Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” 

http://perlycn.pl/dok/2014_2020/Dokumenty%20do%20pobrania%20/strategiczne/LSR

%202014-2020%20v4%20.pdf 

g) Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” 

http://www.perlyponidzia.pl/dokumenty/lsr_perly_ponidzia-19_kwietnia_2017.pdf 

h) Lokalna Grupa Działania Ponidzie 

http://lgdponidzie.pl/wp-content/uploads/2016/06/STRATEGIA-ROZWOJU-

LOKALNEGO-KIEROWANEGO-PRZEZ-SPO%C5%81ECZNO%C5%9A%C4%86-

1.pdf 

i) Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego 

http://www.lgdopatow.pl/documents/lsr_prow_2014_2020_09_11_2017.pdf 

j) Lokalna Grupa Działania Region Włoszczowski 

http://www.lgd-region-wloszczowa.pl/lokalna-strategia-rozwoju-s9.html 

k) Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej 

http://lgd-sandomierz.eu/index.php/prow-2014-2020/2013-07-30-10-32-13.html 

l) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” 

http://www.krzemiennykrag.info/stowarzyszenie/dokumenty-do-pobrania/ 

m) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” 

http://razemnapiaskowcu.pl/lsr-2014-2020/ 

n) Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania U Źródeł” 

http://www.uzrodel.pl/realizacja-lsr-2014-2020/strategia-rozwoju-lokalnego-

kierowanego-przez-spolecznosc-lsr-2014-2020 

o) Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” 

http://www.wokollysejgory.pl/asp/pliki/2017_02_24_LSR/lsr_lgd_wlg_01_12_2016.pd

f 

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS
http://www.krolewskieponidzie.pl/lokalna-strategia-rozwoju-lgd-krolewskie-ponidzie.html
http://www.krolewskieponidzie.pl/lokalna-strategia-rozwoju-lgd-krolewskie-ponidzie.html
http://www.bialelugi.eu/sites/default/files/LSR%20LGD%20Bia%C5%82e%20%C5%81ugi%20zmiana%20JSFP%20czerwiec%202017%20ok%20ok.pdf
http://www.bialelugi.eu/sites/default/files/LSR%20LGD%20Bia%C5%82e%20%C5%81ugi%20zmiana%20JSFP%20czerwiec%202017%20ok%20ok.pdf
http://www.dorzeczebobrzy.eu/prow-2014-2020/lsr/lokalna-strategia-rozwoju.html
http://www.dorzeczewisly.pl/files/SR_RLKS_LG-DW.pdf
http://nadczarnaipilica.pl/pl/stowarzyszenie/Leader_2014-2020/strategia_rozwoju_lokalnego_kierowanego_przez_spolecznosc/
http://nadczarnaipilica.pl/pl/stowarzyszenie/Leader_2014-2020/strategia_rozwoju_lokalnego_kierowanego_przez_spolecznosc/
http://perlycn.pl/dok/2014_2020/Dokumenty%20do%20pobrania%20/strategiczne/LSR%202014-2020%20v4%20.pdf
http://perlycn.pl/dok/2014_2020/Dokumenty%20do%20pobrania%20/strategiczne/LSR%202014-2020%20v4%20.pdf
http://www.perlyponidzia.pl/dokumenty/lsr_perly_ponidzia-19_kwietnia_2017.pdf
http://lgdponidzie.pl/wp-content/uploads/2016/06/STRATEGIA-ROZWOJU-LOKALNEGO-KIEROWANEGO-PRZEZ-SPO%C5%81ECZNO%C5%9A%C4%86-1.pdf
http://lgdponidzie.pl/wp-content/uploads/2016/06/STRATEGIA-ROZWOJU-LOKALNEGO-KIEROWANEGO-PRZEZ-SPO%C5%81ECZNO%C5%9A%C4%86-1.pdf
http://lgdponidzie.pl/wp-content/uploads/2016/06/STRATEGIA-ROZWOJU-LOKALNEGO-KIEROWANEGO-PRZEZ-SPO%C5%81ECZNO%C5%9A%C4%86-1.pdf
http://www.lgdopatow.pl/documents/lsr_prow_2014_2020_09_11_2017.pdf
http://www.lgd-region-wloszczowa.pl/lokalna-strategia-rozwoju-s9.html
http://lgd-sandomierz.eu/index.php/prow-2014-2020/2013-07-30-10-32-13.html
http://www.krzemiennykrag.info/stowarzyszenie/dokumenty-do-pobrania/
http://razemnapiaskowcu.pl/lsr-2014-2020/
http://www.uzrodel.pl/realizacja-lsr-2014-2020/strategia-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-lsr-2014-2020
http://www.uzrodel.pl/realizacja-lsr-2014-2020/strategia-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-lsr-2014-2020
http://www.wokollysejgory.pl/asp/pliki/2017_02_24_LSR/lsr_lgd_wlg_01_12_2016.pdf
http://www.wokollysejgory.pl/asp/pliki/2017_02_24_LSR/lsr_lgd_wlg_01_12_2016.pdf
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p) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” 

http://lgdjedrzejow.pl/?page_id=63 

q) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

http://lgd-srws.pl/lokalna_strategia_rozwoju/lokalna_strategia_rozwoju1.html. 

3. Przygotowanie narzędzi do ewaluacji i monitoringu wskaźników zawartych w lokalnych 

strategiach rozwoju, o których mowa powyżej, w tym w szczególności: 

a) wskazanych w „Podręczniku Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju” 

uwzględniających specyfikę poszczególnych lokalnych grup działania i stosowane 

dotychczas narzędzia, 

b) pliki arkuszy Excel służące do agregacji zbieranych danych, które muszą zawierać 

formuły pozwalające na sprawną analizę zebranych danych. 

Narzędzia, o których mowa powyżej, zostaną przekazane lokalnym grupom działania, o których 

mowa w pkt. 2.1 w wersji papierowej oraz elektronicznej. 

4. Przeprowadzenie maksymalnie 8 godz. szkolenia dla 32 osób reprezentujących lokalne 

grupy działania, o których mowa w pkt. 2.1, ze stosowania narzędzi do monitoringu 

i ewaluacji, o których mowa powyżej, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w ramach, którego Wykonawca 

odpowiedzialny będzie za zapewnienie: 

a) prowadzącego szkolenie, 

b) komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika szkolenia, 

c) certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu. 

5. Roczne raporty przygotowywane za lata 2018 - 2022 z monitoringu w formie prezentacji 

w programie PowerPoint. 

3. Terminy  

3.1 Przygotowanie narzędzi do ewaluacji i monitoringu wskaźników zawartych w lokalnych 

strategiach rozwoju od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2018 r. 

3.2 Przeprowadzenie szkolenia ze stosowania narzędzi do monitoringu i ewaluacji nie później 

niż 30 dni od dnia przekazania narzędzi do ewaluacji i monitoringu. 

3.3 Przeprowadzenie ewaluacji mid-term i ex-post LSR w terminach wynikających z zapisów 

lokalnych strategii rozwoju, o których mowa w pkt. 2.2 ust. 2. 

3.4 Przygotowanie rocznego raportu do 15 stycznia roku następującego po roku, którego raport 

dotyczy. 

4. System rozliczeń  

Wykonawca po zrealizowaniu każdego z elementów przedmiotu zamówienie zobowiązany jest 

do: 

a) przedstawienia Zamawiającemu oraz poszczególnym lokalnym grupom działania, o których 

mowa w pkt. 2.1, protokół odbioru przedmiotu zamówienia., 

b) wystawienia na rzecz Zamawiającego, po pisemnym potwierdzeniu na przez Zamawiającego 

i poszczególne lgd protokołu, o którym mowa powyżej, faktury VAT płatnej przelewem 

w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego na konto wystawcy podane 

na fakturze 

5. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w okresie 

ostatnich trzech lat – przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – co najmniej 1 

usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Przy 

czym za usługę odpowiadającą: 
a) rodzajem, zostanie uznana usługa, której zakres będzie dotyczył przeprowadzenia 

ewaluacji wdrażania strategii rozwoju obszaru nie mniejszego niż gmina, 

b) wartością, zostanie uznana usługa, której koszt nie będzie mniejszy niż 80% ceny 

podanej w ofercie przygotowanej w ramach odpowiedzi na niniejsze zaproszenie do 

składania ofert, przeliczonej na jedną lgd. 

http://lgdjedrzejow.pl/?page_id=63
http://lgd-srws.pl/lokalna_strategia_rozwoju/lokalna_strategia_rozwoju1.html
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- usługa wykazana w Załączniku nr 2, która nie spełni każdego z wymienionych powyżej 

warunków, nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy: 

• sprawdzaniu spełnienia warunków uczestniczenia w postępowaniu, 

• ocenie przeprowadzanej zgodnie z pkt. 7 niniejszego postępowania.. 

5.2 Spełnienie warunku określonego w punkcie 5.1 Zamawiający oceni w oparciu 

o dokumenty dostarczone przez Wykonawców. Wykaz tych dokumentów określono 

w pkt. 5 niniejszego zaproszenia do składania ofert. 

5.3 Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy nie 

spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie wykonawcy będzie 

jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty. 

6. Szczegółowe wymagania o sposobie złożenia oferty 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę składającą się z: 

6.1 wypełniony i podpisany Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1. 

6.2 wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług – przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy to w tym okresie – odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców. 

Wykaz należy sporządzić według wzoru podanego w Załączniku 2 do niniejszego 

zaproszenia. Zamawiający zastrzega nie uwzględniać przy: 

a) sprawdzaniu spełnienia warunków uczestniczenia w postępowaniu, 

b) ocenie przeprowadzanej zgodnie z pkt. 7 niniejszego postepowania, 

- usług, o których nie będą podane wszystkie wymagane w Załączniku nr 2 

informacje. 

6.3 Zaświadczenia lub referencje lub umowy potwierdzające realizację przez 

Wykonawcę zleceń, których zakres odpowiada przedmiotowi niniejszego 

zamówienia, wskazanych w Załączniku nr 2. Zamawiający zastrzega, że usługa 

wymieniona w Załączniku nr 2, która nie będzie miała potwierdzonego zakresu lub 

wartości lub nazwy jej zleceniodawcy nie zostanie uwzględniona przez 

Zamawiającego przy: 
a) sprawdzaniu spełnienia warunków uczestniczenia w postępowaniu, 

b) ocenie przeprowadzanej zgodnie z pkt. 7 niniejszego postępowania. 

Uwaga! Oferta niespełniająca któregoś z powyższych warunków zostanie odrzucona i nie 

będzie podlegała ocenie merytorycznej, zgodnej z pkt. 7 Zapytania ofertowego.   

7. Kryteria oceny Ofert   

Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zaproszenia, 

b) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

c) Zamawiający na etapie weryfikacji oferty stwierdzi podanie nieprawdziwych informacji 

przez Oferenta. 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie  prawo do wysłania Wykonawcy drogą elektroniczną pytań 

z prośbą o wyjaśnienie wątpliwych informacji podanych w ofercie. Wykonawca w przypadku 

otrzymania zapytania, zobowiązany jest udzielić wyjaśnień w trybie i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu następujące kryteria i ich znaczenie. 

Cena brutto: 100 pkt. 

Algorytm obliczania wartości punktowej: 
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gdzie: 

 – wartość punktowa badanej oferty, 

 – cena minimalna – wartość z oferty z najniższą ceną, 

 – cena porównywana – wartość ceny z oferty porównywanej. 

8. Termin i sposób składania ofert  

8.1 Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi pozostałymi dokumentami wymienionymi  w pkt. 

6 niniejszego Zapytania ofertowego osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres: 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, 

Ul. Rynek 26, 26-025 Łagów 

 

do dnia 28.12.2017 r. do godz. 12.00. 

 

z dopiskiem: 

„Oferta na przeprowadzenie ewaluacji wdrażania lokalnych strategii rozwoju przez 

lokalne grupy działania województwa świętokrzyskiego.” 

 

„Nie otwierać przed godz. 12.00 w dniu 28.12.2017 r.” 

8.2 Oferta powinna być: 

a) opatrzona pieczątką firmową, 

b) posiadać datę sporządzenia i ważność oferty, 

c) zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-maila, numer NIP 

d) podpisana przez Oferenta, 

e) zawierać łączną wartość oferty netto i brutto PLN oraz wyszczególnienie cenowe netto i 

brutto na poszczególne pkt przedmiotu zamówienia 

f) zawierać wymagane załączniki oraz kopie wymaganych dokumentów. 

8.3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

8.4 Niekompletne oferty zostaną odrzucone. 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

9.1 Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

9.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Oferent przekazują pisemnie lub faksem lub e-mailem. 

9.3 Jeżeli Zamawiający lub Oferent przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

9.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Oferenta, Zamawiający 

domniemywa, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail 

podany przez Oferenta zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego 

z treścią pisma. 

9.5 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:  

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

Ul. Rynek 26, 26-025 Łagów, 

tel./fax 41 3074-938, e-mail: p.sadlocha@lgd-srws.pl 

10. Informacje 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 Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
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zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 

a wykonawcą,  polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

11. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian istotnych postanowień umowy 

zawartej w ramach niniejszego zapytania Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru w następujących przypadkach:  

a) w przypadku wystąpienia sytuacji niezależnych od Wykonawcy dotyczących osób 

realizujących usługę, Zamawiający dopuszcza zmianę osób zaangażowanych w realizację 

zamówienia w toku realizacji umowy, pod warunkiem zaangażowania osób o takich samych 

lub wyższych kwalifikacjach zawodowych oraz doświadczeniu. Zmiana wymaga zgody 

Zamawiającego.  

b) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy,  

c) zmiany terminu Wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub 

będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły 

wyższej (wojna, działania wojenne, terroryzm, przewrót wojskowy, wojna domowa, 

skażenie radioaktywne, klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi oraz 

strajki) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniem, 

d) zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę. 

12. Pozostałe postanowienia  

a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży 

ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, 

którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w 

zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie w części, 

której dotyczy ta oferta.. 

d) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

e) Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz 

dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.   

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku gdy wartość złożonych ofert 

przewyższa budżet przeznaczony przez Zamawiającego na realizację przedmiotu 

zamówienia. 

g) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

h) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów pisemnie lub 

mailowo. 

i) Każdy Oferent może złożyć  tylko 1 ofertę. 

13. Załączniki  
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a) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy, 

b) Załącznik nr 2 – wykaz zrealizowanych usług, 

c) Załącznik nr 3 – wzór umowy. 


