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Rajsko, dnia 10.07.2013 r.          

    

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na przeprowadzenie ewaluacji z postępów wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka  „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z siedzibą: 

Rajsko ul. Edukacyjna 9 ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie badania 

ewaluacyjnego procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. 

 

I. Opracowanie winno obejmować w szczególności: 
 
1) Funkcjonowanie LGR  

 Uczestnictwo członków LGR w działalności organizacji 
 Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych 

z obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR 
 Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR 
 Działania aktywizujące lokalne społeczności  

 
2) Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa – odniesienie do realizacji 

LSROR i osiągania efektów, w tym celów programu Oś 4 PO RYBY. 
 

3) Wdrażanie LSROR : 

 Realizację planu budżetu LSROR 
 Realizację procedur wdrażania LSROR 

 
W ewaluacji winny zostać uwzględnione kryteria oraz ocena funkcjonowania 
LGR i realizacji LSROR określone w LSROR oraz regulacjach ustawowych. 

 
4) Analiza realizacji innych zapisów LSROR dotyczących wdrażania programu  

5) Rekomendacja działań lub zmian istotnych dla efektywnego wdrażania 
LSROR. 

 

II. Zleceniobiorca dokona prezentacji wyników badania na zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie spotkaniu w miesiącu grudzień 2013 r.  

 
III. Stowarzyszenie udostępni Zleceniobiorcy materiały lub przekaże informacje 

niezbędne do realizacji zadania.  

 

IV. Z wybranym oferentem zastanie zawarta umowa regulująca szczegóły realizacji 
zadania. 
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V. Kryterium wyboru oferty:  
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował ceną oraz 

udokumentowanym doświadczeniem, świadczącym o posiadaniu potencjału do 
wykonania zadania. 
 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:  
 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 30 lipca 2013 r. : 

a) osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na adres  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, 

Rajsko, ul. Edukacyjna 9 lub 
b) na nr fax: 33/ 843 60 17 lub 
c) pocztą e-mail: biuro@dsiw.pl 

 
VII. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 października 2013 r. 

 
VIII. Warunki płatności: przelew do 14 dni od otrzymania faktury/rachunku.  

Wystawienie faktury/rachunku nastąpi po dokonaniu odbioru 

przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru.   
 

IX. Osoba uprawnione do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:    
 

Roman Olejarz,  tel. 33/ 843 60 17, 506 026 272 
 
 

Załączniki: 
1. Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” 
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