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Umowa Nr 00022-6933-UM0300024/15 

Umowa Nr 00012-6937-UM0300021/16 

 
Janów Lubelski, dnia 25 listopada 2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na usługę konsultacji i doradztwa w ramach przygotowania do opracowania Lokalnej Strategii 

Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z/s w Janowie 

Lubelskim 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z/s w Janowie Lubelskim 

ul. Ogrodowa 16 

23-300 Janów Lubelski 

REGON: 060139286, NIP: 8621596743 

TEL. 15 8722652, FAX: 15 8722652 

e- mail: biuro@lesnykrag.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z 

późn.zm./. 

 

UWAGA! 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty. 
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju zgodnie założeniami Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027.     Konsultacje i doradztwo na każdym z 

etapów pracy nad dokumentem, a w tym:  

a) Wyboru metod i narzędzi konsultacji społecznych  

b) Opracowania pytań do wybranych narzędzi lub metod w procesie uspołecznienia 

pracy nad strategią  

c) Przygotowania diagnozy i uwzględnienia w niej elementów niezbędnych dla 

opracowania analizy SWOT, wyboru celów i przedsięwzięć oraz uzyskania opinii nt. 

oddziaływania na środowisko.  

d) Oceny analizy SWOT pod względem spójności i logiki interwencji 

e) Wyboru celów, przedsięwzięć i wskaźników pod kątem oceny trafności i 

wykonalności  

f) Tworzenia budżetu  

g) Przygotowania planu ewaluacji i monitorowania strategii  

h) Opracowania Planu Komunikacji  

i) Odniesienia LSR do istniejących dokumentów strategicznych na poziomie gmin, 

powiatu, województwa i kraju  

2. Doradztwo obejmowało będzie zarówno prace związane z procesem włączania 

społeczności lokalnej i podmiotów z obszaru działania LGD do pracy nad tworzeniem 

dokumentu jak również opracowaniem poszczególnych rozdziałów LSR.  

3. Doradztwo uwzględniało będzie ustawy i rozporządzenia dotyczące opracowywania 

i wdrażania LSR, inne dokumenty obowiązujące przy tworzeniu LSR takie jak: 

Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2021-2027 oraz wytyczne 

Urzędu Marszałkowskiego. 

 

Wszelkie uwagi i wskazówki będą udzielane w formie pisemnej za pośrednictwem 

poczty elektronicznej lub ustnie zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. 
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IV. INFORMACJE 

1.Termin składania ofert do –  29 listopada  2021 r. do godz. 15.00. 

2. Zgodnie z zawartą umową Wykonawca zobowiązany jest zakończyć  zamówienie  w 

terminie do dnia ogłoszenia naboru wniosków o wybór LGD do realizacji LSR. 

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu umowy  w terminie 14 dni, licząc od dnia 

dostarczenia faktury lub rachunku. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wykonawcy ubiegający o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę, 

uprawnienia i doświadczenie oraz potencjał techniczny lub  dysponować osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. 

2. Udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu dokumentów strategicznych na 

poziomie regionalnym i lokalnym. 

 

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

CENA – 100%  

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

Dokumenty wymagane  
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1. CV oraz dokumenty np.-oświadczające posiadane kwalifikacje niezbędne do wykonania 

usługi. 

2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w przygotowaniu dokumentów strategicznych 

na poziomie regionalnym i lokalnym. 

3. Oferta zawierająca cenę zamówienia w kwocie netto i w kwocie brutto. 

Zamawiający wymaga aby wykonawca spełnił następujące warunki: 

wykazał się niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie usług objętych niniejszym 

zapytaniem.  

Na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że  

dysponuje zespołem min. 4 osób , które wykazują się  niezbędną wiedzą i doświadczeniem w 

zakresie usług objętych niniejszym zapytaniem: 

a) Ekspert ds. strategicznych – posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania 

min. 1 dokumentu strategicznego na poziomie regionalnym oraz co najmniej 2 na 

poziomie lokalnym; wykazuje się wiedzą prawną z zakresu rozwoju obszarów 

wiejskich (udokumentowaną – wykształceniem, , prowadzenie zajęć/szkoleń, 

publikacje, mile widziane: dorobkiem naukowym – stopnie naukowe) 

b) Ekspert ds. innowacji i aspektów prawnych – posiada doświadczenie w zakresie 

przygotowania min. 1 dokumentu strategicznego bezpośrednio związanego z 

wdrażaniem procesów innowacyjnych, wykazuje się doświadczenie i wiedzą 

prawną w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego w zakresie nadzoru 

nad realizacją dokumentów strategicznych,  

c) Ekspert ds. międzynarodowych i społeczeństwa obywatelskiego – posiada 

doświadczenie w zakresie realizacji projektów o zasięgu międzynarodowych (udział 

w min. 2 projektach) oraz w zakresie  realizacji działań w sektorze społeczeństwa 

obywatelskiego (udokumentowany w postaci publikacji/raportów),  

d) Ekspert ds. ewaluacji i monitoringu  - posiada doświadczenie w zakresie 

prowadzenia działań z zakresu ewaluacji i monitoringu w szczególności 

monitoringu dokumentów strategicznych oraz udział w realizacji projektów.  
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VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać: 

– pisemnie na adres Zamawiającego tj. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny 

Krąg”, ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski, pocztą elektroniczną na adres 

biuro@lesnykrag.pl w postaci skanu podpisanych pism; 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania 

ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający ma prawo odmówić odpowiedzi na 

pytania przesłane do Zamawiającego na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. 

3. Pytania dotyczące wyjaśnień treści Zapytania ofertowego powinny zostać przekazane 

Zamawiającemu na wskazany adres mailowy. Treść pytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną 

jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej, na której zostało opublikowane zapytanie. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania Zamawiający 

udostępnia na stronie internetowej. W zmienionym zapytaniu ofertowym zostanie wskazany 

nowy termin składania ofert. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania ofertowego, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego.  

6. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami, jest:  

Janina Skubik – 537 771 007 

Aneta Kuźnicka – pracownik Biura LGD  tel. (015) 872 26 52; 
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e-mail: biuro@lesnykrag.pl 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

 

1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, 

ręcznie długopisem lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) 

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

2. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z 

innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

4. Treść złożonych ofert musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

6. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a 

cała oferta wraz z załącznikami była ze sobą połączona w trwały sposób uniemożliwiający jej 

dekompletację. 

7. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. 

8. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są 

jawne.  

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
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10. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego, zostanie 

odrzucona. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w Zapytaniu 

ofertowym należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert. 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.Składanie ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” 

23-300 Janów Lubelski, ul. Ogrodowa 16 

                                                   w terminie do dnia 

29 listopada 2021 r. do godziny  15:00 

 

za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, kuriera. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą faxu lub e-mailem. 

 

 

 

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1.Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie 

spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu rzeczowo-finansowego. 

2. Zmiana umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji zadania jest możliwa na skutek 

wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających realizację zadania. Fakt 

pojawienia się okoliczności uniemożliwiających realizację zadania musi być zgłoszony 

niezwłocznie Zamawiającemu. 

 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że:  
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1. Administratorem powierzonych danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Leśny Krąg” z siedzibą  w Janowie Lubelskim.   

2. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: 

biuro@lesnykrag.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny 23-300 Janów Lubelski, ul. 

Ogrodowa 16.  

2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie 

obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 

3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji 

zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018, poz. 140) oraz 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 

19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 

1822).   

4. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do 

przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku 

z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom 

wparcia informatycznego; 

5. Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą 

przetwarzane przez okres realizacji zadań  określonych w punkcie 4 oraz nie krócej niż do 31 

grudnia 2028 roku.  
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6. Oferentom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 

2016/679; 

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

rozporządzenia 2016/679, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 

8. Podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679  w 

postępowaniu zapytania ofertowego na operacje w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie 

i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wynika z obowiązku zawartego w 

przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją nie podania tych danych 

osobowych może być odmowa przyznania pomocy/wypłaty pomocy. 
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