Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących:
badania efektywności realizacji LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Dolina Soły”
Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Dolina Soły”
ul. Edukacyjna 9, Rajsko,
32-600 Oświęcim
NIP 549-235-69-16
www.dolinasoly.eu
Przedmiotem oferty jest :
wykonanie badania ewaluacyjnego z efektywności realizacji LSR oraz sporządzenie raportu
z badania ewaluacyjnego ex-post, który wykaże informacje o stanie zaawansowania realizacji
poszczególnych działań oraz będzie prezentować poziom osiągniętych wskaźników,
a w szczególności:
- ocena efektywności realizacji LSR
- ocena przyjętych celów i wskaźników
1. Kryteria ewaluacyjne:
trafność, skuteczność, efektywność, użyteczność
2.
−
−
−

Minimum metodologiczne obejmuje:
badania ankietowe mieszkańców, wyniki ankiet beneficjentów
ankiety, wywiady z członkami LGD
analizę danych zastanych (udostępnionych przez Zamawiającego)

3. Znakowanie
W raporcie muszą być wykorzystane logotypy i podpisy zgodnie z aktualną Księgą wizualizacji 20142020 dostępne na stronie http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/InformacjePrasowe/Zmiana-Ksiegi-wizualizacji-znaku-PROW-2014-2020
(Logotyp Unii Europejskiej, Logotyp Dolina Soły. PROW 2014-2020 oraz slogan „Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”)

4. Termin realizacji
Termin realizacji badania lipiec – sierpień 2019 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

5. Akceptacja
Wykonawca prześle Zamawiającemu gotowy raport z badania ewaluacyjnego celem jego
akceptacji, w terminie 2 dni roboczych od przedstawionego raportu Zamawiającemu
przysługuje prawo do wniesienia uwag, które Wykonawca zobowiązany jest nanieść
w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia ich przez Zamawiającego raport, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu w terminie 2 dni celem akceptacji.
6. Informacje dodatkowe
- Badanie dotyczy ewaluacji śródokresowej (ewaluacja mid-term).
- Cena za wykonanie usługi obejmować powinna całość kosztów niezbędnych do prawidłowego
wykonania usługi (m.in. wynagrodzenie wykonawcy, koszty przejazdów, koszty materiałów
niezbędnych do wykonania usługi).
- Forma płatności za wykonanie usługi: przelew bankowy po realizacji zlecenia (po złożeniu
raportu) z 14-dniowym terminem płatności.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia oferenta na spotkanie w siedzibie LGD celem
przedstawienia szczegółów oferty.
- W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych raportu na
wszystkich polach eksploatacji. Wykonawca powinien oświadczyć, iż przeniesienie w/w praw nie
jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
- Forma płatności za wykonanie usługi: przelew bankowy po realizacji zlecenia z 14-dniowym
terminem płatności.
7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej
oferty
- cena przedmiotu zamówienia – 60%
- ocena doświadczenia (co najmniej 3 opracowane raporty) – 40%
Ofertę ̨ należy złożyć ́ w terminie do 5 czerwca 2019 r. w biurze LGD Dolina Soły – osobiście, a za
pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: ul. Edukacyjna 9, Rajsko, 32-600 Oświęcim) lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dolinasoly.eu. O terminowości złożenia
oferty decyduje data wpływu do biura LGD.
Zamawiający dokona wyboru oferty najpóźniej do 19 czerwca 2019 r.
Osoba do kontaktu:
Dorota Michałek
tel. 33/843 60 28, e-mail: dorota.michalek@dolinasoly.eu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

