Zapytanie ofertowe
dotyczące przeprowadzenia ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD
„ Środkowopomorska Grupa Działania”
I.
ZAMAWIAJĄCY
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ul. Wł. Andersa 34, 75-626 Koszalin
Tel./fax. 94 340 24 58
fundacja.koszalin@wp.pl
www.lepszawies.pl
NIP 669-242-25-93
REGON 320210095
II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przeprowadzenie badań ewaluacyjnych
dotyczących udrażniania Lokalnej Strategii Rozwoju pod kątem trafności, efektywności
i skuteczności oraz sporządzenie raportu ewaluacyjnego.
Zakres ewaluacji:
1) Ewaluacja realizacji rezultatów projektu. Określenie ewentualnych zagrożeń w realizacji
i wskazanie możliwości zmian. Ocena rezultatów i zgodności ich zapisów z Podręcznikiem
tworzenia i ewaluacji wskaźników w lokalnych strategiach rozwoju.
2) Ewaluacja mieszkańców gmin w zakresie: znajomości Strategii i jej założeń, możliwości
uzyskania pomocy LGD, możliwości korzystania z działań LGD, znajomości i oceny
obowiązujących dokumentów i procedur, oceny jakości realizowanych szkoleń, oceny jakości
funkcjonowania biura LGD, oceny zgodności założeń mieszkańców z ich oczekiwaniami,
identyfikacja i aktualizacja potrzeb, rozpoznawalność LGD, identyfikacja problemów.
3) Ewaluacja członków LGD w zakresie: znajomości Strategii, znajomości procedur LGD, ocena
efektywności realizowanych działań i zaangażowania członków;
4) Ewaluacja beneficjentów programu w zakresie: oceny procedur i zasad realizacji Strategii,
znajomości Strategii, sposobu składania wniosków, oczekiwań w zakresie pomocy,
skuteczności udzielanego wsparcia beneficjentom, w tym szkoleń, znajomość i ocena zasad
finansowania, efektywność realizowanych działań w ramach Strategii;
5) Ocenę funkcjonowania biura w zakresie: dostępności dla mieszkańców, w tym beneficjentów,
ocena funkcjonujących dokumentów i podejmowanych działań, ocena działań promocyjnych
i zwiększających rozpoznawalność LGD.
2. Metody badawcze:
Zaproponowana metodologia ewaluacji powinna być zgodna z Podręcznikiem tworzenia
i ewaluacji wskaźników w lokalnych strategiach rozwoju.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Przekazania LGD praw autorskich,
2) Współpracy z Zamawiającym,
3) Sprawnej i terminowej realizacji zamówienia,
4) Informowania o stanie prac, problemach występujących w trakcie ich prowadzenia,
5) Zapewnienia wglądu do dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

III.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 czerwiec 2012 r.
IV.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę zgodnie z poniższymi wymogami:
1. Oferta powinna być:
 Opatrzona pieczątką firmową,
 Posiadać datę sporządzenia,
 Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 Być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,
 Podpisana czytelnie przez wykonawcę,
 Zawierać informację o wykonanych pracach w zakresie ewaluacji projektów o
podobnym charakterze.
2. Do ofert należy dołączyć:
 Wycenę zamówienia uwzględniającą poszczególne etapy realizacji zamówienia,
 Harmonogram realizacji zamówienia,
 Opis dodatkowych metod badawczych odpowiadających przedmiotowi zamówienia
wykraczających poza wymogi minimalne określone w przedmiocie zamówienia,
 Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze.
V.
1.

2.
3.
4.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na
adres: Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Wł. Andersa 34, 75-626 Koszalin, pok. 107
do dnia 9 września 2011 r. do godz. 15.30.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

VI.
OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów:
1. Cena ofertowa – 80%
2. Doświadczenie w zakresie ewaluacji projektów o podobnym charakterze – 20%.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej: www.lepszawies.pl.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udzielają pracownice biura pod numerem telefonu 94 340 24 58 oraz pod
adresem e-mail: fundacja.koszalin@wp.pl .

