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Pępowo, 10.06.2014r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/POPT/2014 

 

Doradztwo merytoryczne w projekcie: „Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz 

zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych”, współfinansowanym przez Unię Europejską 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.  

 

I. Zamawiający: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” 

w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp. 43, 63-830 Pępowo 

 

II. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe  

 

III. Przedmiot zamówienia:  

 

1. 33 godziny doradztwa w ramach projektu: „Partnerstwo samorządów Południowej 

Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych” w zakresie 

Działania 1 pn. „Budowanie partnerstwa”.  

2. Wykonawca realizuje usługę doradztwa na rzecz Zamawiającego w zakresie: 

a) weryfikacji i oceny wersji roboczych otrzymanych opracowań: 

- Struktura i program rozwoju partnerstwa oraz analiza wykonalności programu 

    partnerstwa; 

-   Raport o efektach organizowania partnerstwa; 

 - zwanych dalej opracowaniami 

b) wdrożenia i wykorzystania wyników opracowań; 

c) analizy efektywności i ryzyka partnerstwa; 

d) analizy korzyści społecznych partnerstwa. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie: 

a) prowadzić dokumentację doradczą zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym; 

b) uczestniczyć z określoną częstotliwością, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, w spotkaniach 

z Zamawiającym i osobami zaangażowanymi w projekt, w siedzibie Zamawiającego, po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu; 

c) osobiście wykonać usługi doradcze. 

 

Wymagania formalne: 

a) wykształcenie wyższe; 

b) doświadczenie zawodowe: min. 5 lat, w tym 3 lata pracy w obszarze doradztwa gospodarczo-

społecznego lub zatrudnienie w instytucjach szkolnictwa wyższego (na stanowisku 

dotyczącym działalności naukowej lub dydaktycznej); 

Wymagania dodatkowe: 

Udział w realizacji projektów badawczych/eksperckich. 

 

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 15.11.2014 r. 

 

IV. Złożona oferta powinna zawierać: 

a) Nazwę/imię i nazwisko i adres oferenta 

b) CV wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie, doświadczenie zawodowe; 

c) wykaz projektów badawczych/analitycznych w jakich kandydat brał udział; 
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d) podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji”; 

e) cenę usługi, z tym, że: 

- cena ofertowa powinna być wyrażona w polskich złotych; 

- cenę ofertową należy skalkulować jako cenę brutto za jedną godzinę doradczą; 

- skalkulowana cena przez oferenta będzie niezmienną w całym okresie realizowania zamówienia; 

- w cenie brutto należy uwzględnić wszystkie należności publiczno – prawne Wykonawcy oraz 

  wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 
Oferta musi być opatrzona podpisem osoby sporządzającej ofertę oraz zawierać datę sporządzenia. 

Ofertę należy przesłać pocztą lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego. Adres: Stowarzyszenie 

„Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”, ul. Powstańców Wlkp. 43, 63-830 Pępowo, 

z dopiskiem „usługa doradcza w ramach działania pn. budowanie partnerstwa”. Dopuszcza się 

złożenie oferty drogą elektroniczną na adres biuro@wielkopolskagoscinna.pl pod warunkiem wysłania 

dokumentów także pocztą. 

 

V. Termin składania ofert mija 03.07.2014 r. 

Bierze się pod uwagę datę wpłynięcia pocztą lub dostarczenia dokumentów pod wskazany adres. 

W przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną, należy obligatoryjnie dokumenty wysłać 

również pocztą - decyduje data nadania (stempla pocztowego). 

 

 

 

W imieniu zamawiającego: 

    

Marian Poślednik 

      Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

      „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” 

w Pępowie 
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