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Gryfino, 25.10.2015 r. 
 
 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZA USTAWOWYM 

 
 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  zwraca się 

z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla Członków Rady, Mężów Zaufania oraz 

pracowników biura z zasad oceny i wyboru projektów do dofinansowania w dniach 3-4.11.2016 r. w Pobierowie 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  

ul. Sprzymierzonych 1  

74 – 100 Gryfino 

tel. 516 196 740  

e-mail: biurodirow@gmail.com 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie  szkolenia (16 h szkoleniowych) dla Członków Rady, Mężów Zaufania oraz 
pracowników biura z zasad oceny i wyboru projektów do dofinansowania. 
 
Zakres tematyczny warsztatu : 

 
- Podstawy prawne funkcjonowania LGD i wdrażania LSR 
- Umowa Ramowa 
- Lokalna Strategia Rozwoju LGD, przedstawienie celów głównych i szczegółowych oraz 
przedsięwzięć i wskaźników produktów, rezultatu oraz oddziaływania poszczególnych 
przedsięwzięć w ramach LSR 
-Budżet, rodzaje zakresów kwalifikujących się do wsparcia 
-Proces naboru, oceny i wyboru operacji do finansowania – rola Rady i Biura na poszczególnych 
etapach procesu wyboru operacji  
-Warsztaty – przebieg oceny wniosków– analiza kart oceny wniosków z uwzględnieniem z 
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instrukcji  
-Egzamin 
 
Wymagania: 

1. Wiedza teoretyczna i praktyczna. 
2. Doświadczenie trenerskie/pedagogiczne/szkoleniowe. 

 
Wymagane dokumenty: 
–  CV, 
–  dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, w tym również referencje. 
 
Stowarzyszenie zapewnia nocleg oraz wyżywienie dla prowadzącego. 
 

2. Złożona oferta powinna zawierać: 

 Nazwę i adres oferenta 

 Wartość oferty (brutto) 

3. Termin realizacji zamówienia: 

 3-4.11.2016 r.  

4. Osoba uprawniona do kontaktu: 

 Pracownik ds. promocji i szkoleń – Monika Domagała-Janowska 

adres e-mail: lgd.janowska@gmail.com 

nr tel.: 516 196 740  

5. Ofertę należy przekazać w terminie do: 

 28.10.2016 r. do godziny 12:00 

6. Oferta powinna, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.  

7. Oferta powinna być dostarczona: 

 w formie elektronicznej skany dokumentów na adres biurodirow@gmail.com 

 na adres zleceniodawcy (liczy się data wpływu oferty a nie data stempla pocztowego) 

 osobiście w biurze Zleceniodawcy na ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino. 

 

8. Kryteria wyboru najkorzystniejszej dla Stowarzyszenia w oferty: 

 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o: 

 Doświadczenie trenerskie/pedagogiczne/szkoleniowe - 50% 

 Kwalifikację – 50 % 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 

Obszarów Wiejskich do zawarcia umowy.  
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