
                                                
 

 

Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża 

Tel. 501-547-219 lub 516-772-103 

e-mail: lgdsasiedzi@gmail.com 

Łomża, dnia 15.01.2021r. 

 

 

 

LGD.WR.2021 

Zapytanie ofertowe 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” działając na podstawie 

Załącznika do uchwały Zarządu nr II/5/2020 Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

,,Sąsiedzi’’ z dnia 10.02.2020 r.  tj.  Regulaminu wyboru ofert w ramach konkurencyjnego 

trybu wykonawców, dostaw oraz usług zamawianych przez Lokalną Grupę Działania 

Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na 

przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego zgodnie z Wytycznymi MRiRW w ramach 

ewaluacji wewnętrznej jako moderator. 

 

Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie z załącznikiem 1.  

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się najniższą ceną (ceny proszę 

podawać w kwotach brutto) oraz posiadanym doświadczeniem związanym z tematyką 

ewaluacji, funduszy europejskich itp.  

 

Oferent zobowiązany jest do przedstawienia ceny brutto za przeprowadzenie warsztatu 

refleksyjnego na temat realizacji LSR i działań LGD w okresie od 01.01.2020 r.                             

do 31.12.2020 r. Zakres usługi obejmuje przeprowadzenie dyskusji z uczestnikami spotkania 

wokół poniższych pytań: 

a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiega zgodnie z planem i można ją 

uznać za zadowalającą? 

b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach 

tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie? 

c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? 

d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się                 

do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na 

potrzeby społeczności z obszaru LGD? 

e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne 

do określenia skuteczności interwencyjnej strategii? 

f) Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? 

g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-

promocyjnych, doradczych)? 

h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele 

LSR? 

oraz zebranie i spisanie w formie Raportu z warsztatu, przebiegu dyskusji, w tym 

szczegółowe spisanie wszystkich kluczowych wypowiedzi i przekazanie go do biura LGD 

(wersja papierowa oraz elektroniczna) w terminie do 12.02.2021 r.. 
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Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża 

Tel. 501-547-219 lub 516-772-103 

e-mail: lgdsasiedzi@gmail.com 

Termin przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego ustala się na dzień 05.02.2021 r.  

(Z przyczyn niezależnych od LGD zastrzega się, iż termin przeprowadzenia warsztatu może 

ulec zmianie).   

Uczestnikami warsztatu refleksyjnego będą: pracownicy Biura LGD, członkowie Zarządu                    

i Rady LGD, beneficjenci, członkowie LGD Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’, którzy zostaną 

zaproszeni przez Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ za pomocą np.: strony internetowej, plakatów  

lub e-mailowo.   

  

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło 
Przewidziany czas trwania warsztatu: 5 godzin 
 
Wymagania niezbędne:  

- Znajomość w/w tematyki, 

 

Wymagane dokumenty: 

- życiorys, 

- kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończone studia, 

kursy, szkolenia. 

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych 

dokumentów na adres:  

 

Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 

ul. Szosa Zambrowska 1/27 

18-400 Łomża 

III piętro, pokój 417 

Tel. 501-547-219 lub 516-772-103  

e-mail: lgdsasiedzi@gmail.com 

 

 

Ofertę wraz z programem warsztatu należy przesłać do dnia 25.01.2021r. do godziny 

12.00.  
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Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża 
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Załącznik 1   
 

Oferta 
 

Produkt 
Koszt 

produktu/usługi 
brutto 

 
Przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego na temat realizacji LSR i działań 

LGD w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Zakres usługi obejmuje 

przeprowadzenie dyskusji z uczestnikami spotkania wokół poniższych 

pytań: 

a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiega zgodnie                  

z planem i można ją uznać za zadowalającą? 

b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we 

wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie 

wskaźników w zaplanowanym czasie? 

c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają 

swoją rolę? 

d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR 

przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu 

przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności                   

z obszaru LGD? 

e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne 

informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej 

strategii? 

f) Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne 

dla beneficjentów? 

g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, 

informacyjno-promocyjnych, doradczych)? 

h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by 

skuteczniej realizowała cele LSR? 

oraz zebranie i spisanie w formie Raportu z warsztatu, przebiegu dyskusji, 

w tym szczegółowe spisanie wszystkich kluczowych wypowiedzi                        

i przekazanie go do biura LGD (wersja papierowa  oraz elektroniczna)                 

w terminie do 12.02.2021 r. Czas trwania warsztatu – 5 godzin. 

Termin przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego ustala się na dzień 

05.02.2021 r.  

(Z przyczyn niezależnych od LGD zastrzega się, iż termin 

przeprowadzenia warsztatu może ulec zmianie).   

Uczestnikami warsztatu refleksyjnego będą: pracownicy Biura LGD, 

członkowie Zarządu i Rady LGD, beneficjenci, członkowie LGD 

Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’, którzy zostano zaproszeni prze Stowarzyszenie 

,,Sąsiedzi’’ za pomocą np.: strony internetowej, plakatów  lub e-mailowo.   
  

Łącznie: 
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Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża 
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e-mail: lgdsasiedzi@gmail.com 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi",                

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor@lgd-sasiedzi.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania warsztatu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4) dane osobowe przechowywane będą do ustania celu biznesowego; 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania; 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości 

wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym; 

8) Pani/Pana dane nie będą profilowane. 

 

 

          …………..……………………………. 
                   (podpis osoby składającej ofertę)      
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