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Gryfino, 05.10.2017 r. 
 
 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM 

 
 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (LGD DIROW)  

zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie usługi szkoleniowej (w formie warsztatów) z realizacji i 

rozliczania wniosków przez Wnioskodawców i Beneficjentów LGD DIROW, w dniach 19-20.10.2017 r.  

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 Wnioskodawców/Beneficjentów LGD 
DIROW z realizacji i rozliczania wniosków 
 
Zakres tematyczny warsztatu : 

 Ogólne zapoznanie beneficjentów z zasadami i procedurami obiegu wniosków o 
płatność w ramach  realizacji LSR, 

 Zobowiązania wynikające z zawarcia Umowy o przyznanie pomocy 
 Przedstawienie obowiązków Beneficjentów wobec LGD i wobec Urzędu 

Marszałkowskiego – terminy, sprawozdawczość i monitoring. 
 Zapoznanie Beneficjentów z zasadami realizacji i rozliczeń realizowanych w ramach 

Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju operacji, w tym omówienie wniosków o 
płatność.  

 Przedstawienie zasad wypełniania wniosku o płatność, przygotowanie dowodów 
księgowych oraz załączników. 
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 Rozwianie wszelkich wątpliwości (w sposób warsztatowy) związanych w 

wypełnianiem formularza  wniosku o płatność. 
 
Wymagania: 
1. wykształcenie wyższe ekonomiczne, z zakresu zarządzania lub prawne. 
2. co najmniej 3 -letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi z UE  

Kryteria wyboru oferty: 
1.Liczba godzin doradczych z zakresu przygotowania i zarządzania projektami w okresie ostatnich 3 
lat przed terminem składania ofert: 
do 100 godzin: 0 punktów 
od 101 - do 200: 10 punktów 
od 300 - do 400: 20 punktów 
pow. 400 godzin: 30 punktów 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 30 punktów 
 
2.Liczba godzin szkoleniowych (warsztaty, wykłady, szkolenia) z zakresu przygotowania projektów, 
biznesplanów, wniosków o dofinansowanie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania 
ofert: 
0-5 szkolenia - 0 pkt. 
6-10 szkolenia – 10 pkt. 
11-15 szkoleń – 20 pkt. 
16-20 szkoleń – 30 pkt. 
21 i więcej szkoleń – 40 pkt. 
Wykonawca w ramach kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt. 
3.Ocenie podlegać będą: 

a) metody nauczania – max.15 pkt. 
b)  proponowane materiały dydaktyczne - max 15 pkt. 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 100 pkt. 
 
Wymagane dokumenty: 
-  CV, 
- dokumenty poświadczające liczbę godzin doradczych oraz liczbę przeprowadzonych szkoleń, 
- proponowane metody nauczania i materiały dydaktyczne. 
 
Stowarzyszenie zapewnia nocleg oraz wyżywienie dla prowadzącego. 

 

2. Złożona oferta powinna zawierać: 

 Nazwę i adres oferenta 

 Wartość oferty (brutto) 
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3. Termin realizacji zamówienia: 

 19-20.10.2017 r.  

 

4. Osoba uprawniona do kontaktu: 

 Specjalista 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: 

 12.10.2017 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 

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

 

8. Kryteria wyboru najkorzystniejszej dla Stowarzyszenia w oferty: 

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów wg ww.kryteriów. 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 

Obszarów Wiejskich do zawarcia umowy.  
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