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Sierpc, dn. 07.04.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Sierpeckie Partnerstwo”  

  

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie 

przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy). 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i aktywizacji w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

I. Zamawiający: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, 

Sierpc, ul. Kopernika 9/16, 09-200 Sierpc, NIP 7761669370, KRS 0000313759. 

II. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników 

Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”. 

2. Tematyka pierwszego szkolenia powinna obejmować następujące zagadnienia: 

1) Istota i zasady animacji społecznej w środowisku lokalnym 

2) Rola i zadania animatorów oraz ich kwalifikacji i umiejętności 

potrzebne  

w różnorodnych sposobach aktywizacji środowiska lokalnego 

3) Sposoby komunikacji i negocjacji z różnymi grupami społecznymi 

3. Tematyka drugiego szkolenia powinna obejmować następujące zagadnienia: 

1) Rola komunikacji społecznej z otoczeniem wewnętrznym  

i zewnętrznym 

2) Komunikacja interpersonalna 

3) Zasady autoprezentacji i sztuka publicznych wystąpień 

4) Komunikacja interpersonalna jako ważny czynnik w procesie 

zarządzania realizacją strategii rozwoju obszaru 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do: 

 merytorycznego przygotowania materiałów szkoleniowych dla 

uczestników szkolenia uzgodnionych z Zamawiającym (przygotowanie 

prezentacji multimedialnej), 

 przygotowanie oraz przekazanie uczestnikom szkolenia materiałów 

szkoleniowych zawierających informacje przekazane na szkoleniu – dla 

każdego uczestnika szkolenia, 

 oznakowanie wszystkich wytworzonych materiałów dla potrzeb szkolenia 

logotypami wymaganymi przez Zamawiającego, 

 przeprowadzenie zajęć. 

5. Wymagania odnośnie formy zajęć: 

 zajęcia poprowadzone w formie wykładów – warsztatów. 

6. Termin przeprowadzenia szkolenia: kwiecień/maj 2017r.  

7. Miejsce realizacji szkolenia: Sierpc. 

8. Czas trwania szkoleń: 4 godziny dla każdego szkolenia.   
 

9. Uczestnicy szkolenia: 2 osoby – pracownicy Biura Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”. 

III. Kryterium wyboru: 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny – 80% (cena 

oferty najniższej dzielona przez cenę oferty badanej x 80) oraz doświadczenie 

potencjalnego Wykonawcy w realizacji szkoleń w obszarze tematycznym 

obejmującym zlecenie (minimum 2 szkolenia) – 20% (nie spełnia – 0 pkt, spełnia – 20 

pkt). 

IV. Termin, miejsce i forma składania ofert: 

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sierpeckie_partnerstwo@wp.pl                     

w terminie do dnia 14.04.2017 r. do godz. 10:00. 

V. Opis sposobu przygotowania ofert: 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 

ofertowego – załącznik Nr 1; 

Kompletna oferta na wykonanie zadania musi zawierać: 

− cenę netto i brutto za wykonanie zlecenia, 

− informacje odnośnie wykładowców proponowanych do prowadzenia szkolenia  

z załączonym CV ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zrealizowanych 

szkoleń oraz dotychczasowym doświadczeniem, 

− szczegółowy harmonogramem tematyczny i godzinowy szkolenia. 
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VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, a także do 

rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy. 

VIII. Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji  

i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie 

realizacji zamówienia. 

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Sierpeckie Partnerstwo” do złożenia zamówienia. LGD może odstąpić od złożenia zamówienia 

szczególnie w sytuacji braku zabezpieczonych na ten cel środków finansowych. 

 


