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Kietrz, 11.05.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” zaprasza do złożenia oferty na
koordynację prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020 oraz przeprowadzeniu
warsztatów, konsultacji i badań oraz opracowanie planu komunikacji z lokalną społecznością według
następującej specyfikacji:
1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1 koordynacja prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020 zwaną dalej
LSR, w której wizja rozwoju obszaru objętego LSR będzie zgodna z celami Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z instrumentem finansowym,
jakim jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także
z właściwymi ustawami i rozporządzeniami, w tym z Ustawą o rozwoju lokalnym z
udziałem lokalnej społeczności oraz wytycznymi dotyczącymi opracowania LSR oraz
Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i strategiami rozwoju
poszczególnych gmin objętych LSR.
1.2 Współpraca z zespołem roboczym ds. LSR i udział w jego spotkaniach, w skład
którego będą wchodzili przedstawiciele Zamawiającego w zakresie objętym zleceniem,
tj.: w zakresie opracowania celów i wskaźników realizacji LSR, opracowanie
sposobów wyboru i oceny operacji oraz sposobu ustanawiania kryteriów wyboru
operacji, opracowanie planu działania wskazującego w jaki sposób cele przekładają się
na działania, planu komunikacji ze społecznością lokalną, opis rozwiązań w zakresie
monitorowania i ewaluacji.
1.3 Przeprowadzenie nie mniej niż 7 warsztatów związanych z koordynacją prac nad
diagnozą obszaru oraz przeprowadzeniem analiz. Warsztaty należy przeprowadzić
zwłaszcza z przedstawicielami sektora gospodarczego, sektora publicznego, jak
również z organizacjami społecznymi, lokalnymi liderami i mieszkańcami obszaru.
Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych będzie uzyskanie jak największej
ilości informacji, oczekiwań, spostrzeżeń, wniosków do opracowanego projektu LSR.
1.4 Przeprowadzenie nie mniej niż dwóch badań fokusowych związanych z treścią LSR,
w których wezmą udział reprezentanci podmiotów wymienionych w pkt. 1.3.
1.5 Opracowanie treści ankiet badawczych (w wersji tradycyjnej oraz w wersji
umożliwiającej badanie opinii respondentów przez internet) oraz ich analiza
i sporządzenie raportów.

1.6 Zredagowanie projektu strategii, będącej wynikiem danych udostępnionych bądź
pozyskanych przez zespół wymieniony w pkt. 1.2; prowadzonych badań; diagnoz
i analiz; raportów z warsztatów; badań fokusowych zgodnie z aktualnymi wytycznymi
związanymi z opracowanie LSR.
1.7 Poddanie konsultacjom społecznym projektu strategii.
1.8 Wprowadzenie ustalonych z zespołem wymienionym w pkt. 1.2 uzasadnionych
poprawek oraz uwag do LSR.
1.9 Zredagowanie wersji ostatecznej LSR.
1.10
Uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków podczas podjęcia uchwały
w sprawie przyjęcia LSR Przedstawiciel Wykonawcy przeprowadzi podczas
niniejszego spotkania prezentację strategii oraz przedstawi korzyści związane z jej
przyjęciem
1.11
Przygotowanie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie przeprowadzenia lub odstąpienia
od przeprowadzenia pełnej Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko LSR.
1.12
Przekazanie wersji elektronicznej wypracowanych w ramach usługi materiałów
w formacie pdf oraz doc, xls (jeżeli tabele lub załączniki zostały sporządzone
w formacie .xls należy je dołączyć do wersji elektronicznej z aktywnymi/otwartymi
formułami), oraz w oprawionej wersji papierowej ostatecznej wersji LSR w ilości 3
szt.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że opracowany LSR jest
pracą samodzielną.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowywanej
Strategii na każdym etapie jej tworzenia.
4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.10.2015 r.
5. Wymagania formalne dla podmiotów składających oferty - doświadczenie członków zespołu w
opracowywaniu dokumentów strategicznych oraz strategii na poziomie gminnym, powiatowym lub
wojewódzkim, planów odnowy miejscowości, ze szczególnym uwzględnieniem opracowań
dotyczących obszaru województwa opolskiego. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy,
którzy przedstawią skład zespołu, którego członkowie wykonali razem bądź indywidualnie co
najmniej 3 ww. typy dokumentów (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (protokołu
odbioru lub uchwały przyjęcia dokumentów lub inne dokumenty równoważne). Preferowane będą
zespoły, których członkowie mają doświadczenie w opracowywaniu lokalnych strategii rozwoju dla
lokalnych grup działania, współpracujące z lokalnymi grupa działania, mający doświadczenie w
realizacji działań wynikających z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
6. Do oferty należy dołączyć koncepcję metodologiczną zawierającą minimum wymagania zawarte w
niniejszym zapytaniu oraz wstępny harmonogram planowanych zadań i czynności niezbędnych dla
prawidłowego i terminowego wykonania umowy.
7. Oferta powinna zawierać jedną łączną cenę brutto oraz netto za realizację przedmiotu
zamówienia, która ma charakter ceny ryczałtowej. W związku z powyższym Wykonawca musi
uwzględniać wszystkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem zamówienia w sposób określony w
niniejszym zapytaniu, jak i przyjętych przez Wykonawcę zobowiązań wynikających ze złożonej oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz
do prowadzenia dalszych negocjacji z oferentem/oferentami.W przypadku zainteresowania, proszę o
przesłanie oferty na adres e-mail: biuro.plaskowyzlgd@o2.pl lub złożenie osobiście w biurze LGD w
Kietrzu przy ul. Wojska Polskiego 21, w terminie do dnia 15.05.2015 r.
W przypadku pytań, osobą do kontaktu jest: Kierownik biura LGD Adriana Dziaczyszyn
Tel. 77 485 43 04.

