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Umowa Nr 00022-6933-UM0300024/15 

Umowa Nr 00012-6937-UM0300021/16 

 
Janów Lubelski, dnia 24 stycznia 2022 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR 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./. 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.4  

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. 

3. Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa – www.lesnykrag.pl 

 

UWAGA! 

 

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

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego wdrażania Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśny Krąg” z/s w Janowie Lubelskim. 

Badanie ewaluacyjne należy przeprowadzić na podstawie: 

1) otrzymanych i pozyskanych danych od LGD 

2) Procedury dokonywania monitoringu i ewaluacji stanowiącej załącznik do LSR  

3) Wytycznych Nr 5/3/2017 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie 

monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w 

ramach PROW 2014-2020.  

4) Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.  

2. Okres pomiaru: od podpisania umowy w 2016 r. na realizację LSR  

 

Zadanie zostanie wykonane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i aktywizacji” Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.    

  

Cel badania: 

Głównym celem badania jest identyfikacja i ocena efektów realizacji LSR. Jego osiągnięcie 

wymaga: 

 odniesienia się do danych monitoringowych pokazujących stopień osiągnięcia celów 

LSR i wyjaśnienia ewentualnych odchyleń od wartości zakładanych, a także oceny, na ile 

obserwowane wyniki można uznać za satysfakcjonujące; 

 zweryfikowania, w jakim stopniu cele LSR odpowiadały na lokalne potrzeby i w jakim 

stopniu potrzeby te zostały zaspokojone; 

 włączenia wyników badania do systemu LGD w kolejnym okresie programowania 

 oszacowania wpływu realizacji LSR na rozwój lokalny i wyjaśnienia mechanizmów 

tego wpływu. 

Zakres badania 

Ewaluacja zewnętrzna powinna dotyczyć co najmniej następujących pytań/obszarów 

badawczych: 

Ocena wpływu na 

główny cel LSR (jeśli 

inny niż obszary 

poniżej) 

 Jaki jest stopień osiągnięcia celu głównego i przypisanych 

do niego wskaźników LSR?  
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Ocena wpływu na 

kapitał społeczny 

 Jaki jest wpływ LSR na kapitał społeczny, w tym 

w szczególności na aktywność społeczną, zaangażowanie 

w sprawy lokalne?  

 W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału 

społecznego w przyszłości? 

  

Przedsiębiorczość  W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju 

przedsiębiorczości?  

 Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach 

kolejnych edycji LSR jest wskazane?  

 

Turystyka 

i dziedzictwo 

kulturowe 

 W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania 

lokalnego potencjału w zakresie turystyki i dziedzictwa 

kulturowego?  

 W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego 

potencjału turystycznego?  

 

Grupy 

defaworyzowane 

 Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane 

oraz czy realizowane w ramach LSR działania odpowiadały 

na potrzeby tych grup?  

 Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia 

społecznego? 

 Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz 

ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

 

Innowacyjność   W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były 

innowacyjne?  

 Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach 

LSR?  

 

Projekty współpracy  Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania 

projektów współpracy?  

 Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty 

współpracy w przyszłości? 

 

Ocena funkcjonowania 

LGD 

 Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał na 

efektywną i skuteczną realizację LSR?  

 Jaka jest skuteczność i efektywność działań biura LGD 

(animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych?  

 Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by 

skuteczniej realizowała LSR? 
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Ocena procesu 

wdrażania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość dodana 

podejścia LEADER 

 Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR odbywała się 

zgodnie z planem?  

 Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były 

wystarczająco przejrzyste i przyjazne dla beneficjentów?  

 Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów 

(spójnych  

z celami LSR)? 

 Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie 

wystarczających informacji o procesie realizacji LSR i jej 

rezultatach?  

 

 

 Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji 

pomiędzy różnymi aktorami, budowanie powiązań między 

nimi i sieciowanie? 

 Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał 

rozwojowy jest w dostateczny sposób wykorzystywany 

i promowany?  

 Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze 

zidentyfikowanym potencjałem rozwojowym obszaru 

objętego LSR i czy te projekty przyczyniają się do jego 

wzmocnienia? 

 Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są 

komplementarne względem siebie lub względem wiodącego 

projektu/tematu określonego w LSR? 

 

 

Wymagana struktura raportu końcowego z ewaluacji zewnętrznej: 

a) Streszczenie najważniejszych wyników badania. 

b) Spis treści. 

c) Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres ewaluacji. 

d) Opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania. 

e) Opis wyników badania wraz z ich interpretacją.  

f) Odpowiedź na wszystkie wskazane pytania badawcze.  

g) Podsumowanie zawierające wnioski i rekomendacje. 

h) Spis tabel i wykresów. 

i) Aneksy tworzone w toku realizacji badania 

 

Sposób złożenia oferty 

 

1. Wymaga się, aby  opis sposobu realizacji badania zaproponowany przez Wykonawcę w 

ofercie zawierał co najmniej: 

a) Kontekst realizacji badania. 
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b) Cele badania. 

c) Obszary/ pytania badawcze. 

d) Opis metodyki badania.  

Minimum metodyczne badania powinno zapewnić triangulację metod i źródeł danych, 

w związku z czym w badaniu powinny być zastosowane: analiza danych zastanych, 

badanie jakościowe i badanie ilościowe. Szczegółowe informacje w tym zakresie 

zawarte są w Podręczniku monitoringu i ewaluacji LSR. Oferta powinna szczegółowo 

wskazać wielkość i strukturę prób badań ilościowych i jakościowych wraz  

z uzasadnieniem. Elementy te powinny podlegać ocenie na etapie wyboru oferty.  

e) Sposób prezentacji wyników. 

f) Harmonogram realizacji badania. 

 

Wymagania wobec Wykonawcy: 

 

Wykonawca powinien spełniać warunki:  

1. Realizacja przynajmniej dwóch badań ewaluacyjnych programów współfinansowanych ze 

środków publicznych, w tym jedno, powinno dotyczyć sfery rozwoju obszarów wiejskich. 

Minimalna wartość badań powinna stanowić wartość co najmniej ¾ kwoty, jaką Wykonawca 

zamierza przeznaczyć na realizację badania. 

 lub 

2. Wykonawca w ofercie winien wskazać zespół co najmniej 3 ekspertów, w tym: 

 kierownika badania, który posiada doświadczenie w koordynacji badań 

ewaluacyjnych, 

 eksperta posiadającego doświadczenie w realizacji badań o charakterze jakościowym 

i ilościowym, 

 eksperta posiadającego doświadczenie w realizacji badań o charakterze społeczno-

gospodarczym. 

 

 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
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Zamówienie należy wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia  31 maja 2022 

r. Ze względu na nieprzewidziane okoliczności, Zamawiający może przedłużyć termin 

realizacji umowy. 

IV. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 

Ofertę należy złożyć listownie w siedzibie Zamawiającego, tj. Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Leśny Krąg” z/s w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 16, do dnia 31 stycznia 

2022 r. godzina 12.00 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 31 maja 2022 r.  

 

VI. Sposób przekazania dokumentów: 

Informacje drogą pocztową należy przysyłać na adres: 

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

Ogrodowa, 23-300 Janów Lubelski 

  

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Janina Skubik – Prezes Zarządu tel. 537 771 007 

Biuro LGD  - pracownik biura tel. 15 872 26 52 

 

VIII. Opis sposobu przygotowania 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. 
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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. 

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. 

11. Oferta powinna zawierać cenę brutto dla każdej LGD oddzielnie. 

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposoby oceny ofert 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

Cena oferty – waga 100% 

 

 

 

 

X. WARUNKI ZAWARCIA ORAZ 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 
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pojawienia się okoliczności uniemożliwiających realizację zadania musi być zgłoszony 

niezwłocznie Zamawiającemu. 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że:  

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 
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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.  

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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