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Rajsko, dnia 16.04.2013 r.          

    

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

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

Rajsko ul. Edukacyjna 9 ogłasza nabór ofert na opracowanie instrukcji kancelaryjnej 

związanej z obsługą i przechowywaniem dokumentacji związanej z wdrażaniem 

Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, w szczególności z wyborem operacji 

przez Komitet. 

 
 
Stowarzyszenie nie podlega regulacjom Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 roku. 
 

Zakres opracowania winien obejmować między innymi: 
 określenie sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, 
 sposób rejestracji spraw, przesyłki przychodzące i wychodzące, 

 sposób załatwiania spraw, 
 przekazywanie dokumentacji, 

 archiwizację, w szczególności dotyczącą dokumentacji związanej z wdrażaniem 
Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. 

 

Dokumenty regulujące prace organu wykonawczego: 
 Regulamin działania Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze 

Soły i Wieprzówki” 
 Regulamin Organizacyjny Biura Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły 

i Wieprzówki” 

 
 

Instrukcja kancelaryjna winna uwzględniać stosowaną w LGR praktykę ewidencji 
dokumentów, ich obiegu, sposobu załatwiania, archiwizowania. 
 

Oferent winien dostarczyć dokumenty poświadczające posiadanie doświadczenia lub 
kwalifikacji dotyczących zakresu opracowania lub złożyć stosowne oświadczenie. 

 
 

Miejsce i termin złożenia oferty:  
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 24 kwietnia 2013 r. : 

a) osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na adres  
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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 
 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15 maja 2013 r.  
 

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

Wystawienie faktury/rachunku nastąpi po dokonaniu odbioru 

przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru.   
 
 
Kryterium wyboru oferty:  
Zamawiający dokona wyboru wykonawcy kierując się kryterium najniższej ceny 
spośród oferentów posiadających zdolność realizacji zamówienia. 
 
 
 
Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:    

Roman Olejarz,  tel. 33/ 843 60 17, 506 026 272 
Magdalena Zając,  tel. 33/ 843 60 17, 609 448 752  
 

 
Załączniki: 

1. Regulamin działania Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze 
Soły i Wieprzówki” 

2. Regulamin Organizacyjny Biura Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły 

i Wieprzówki” 
 

mailto:biuro@dsiw.pl

