
                                          

 

      

    

 

 

      

                                                                

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” 
 

Rajsko ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim 

tel./ fax 33 843 60 17     e-mali: biuro@dsiw.pl 

www.dsiw.pl 

 
Rajsko, dnia 14.06.2011 r.            

     
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

 „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z siedzibą: Rajsko ul. Edukacyjna 9 
 

ZAPRASZA 

do złożenia oferty na „Przeprowadzenie badań obszaru objętego LSROR” 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Metodyka badań: Badanie telefoniczne CATI na próbie 1 tys. dorosłych mieszkańców z obszaru LGR 

oraz analizę desk research. 

Przedmiot badań: 

I. Badania obszaru objętego LSROR 
 

1. Tytuł lub nazwa Badanie obszaru objętego LSROR  

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia operacji Etap III (VI-VIII 2011 r.) 

3. Miejsce realizacji operacji Obszar objęty LSROR. Gminy Kęty, Oświęcim, 

Wieprz, Brzeszcze, Porąbka  

4. Formy i metody realizacji operacji Ankiety 

5. Zakres programowy operacji Znajomość programu PO RYBY 2007-2013, opinie 

i wiedza mieszkańców nt. wdrażanej LSROR, 

oczekiwania, pozyskiwanie środków unijnych. 

Opracowanie 15 pytań ankietowych 

podlegających akceptacji LGR DSiW. 

Analiza wyników badań. 

6. Planowana liczba uczestników  1000 

7. Planowane materiały szkoleniowe, środki 
dydaktyczne, promocyjne stosowane w zależności 
od specyfiki operacji 

Nie dotyczy 

8. Zasady zakwaterowania i wyżywienia 
uczestników szkolenia, targów itp. 

Nie dotyczy 

9. Szacunkowy koszt  
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Przeprowadzenie badań obszaru objętego LSROR 
W celu zbadania wpływu wdrażania LSROR na rozwój obszarów rybackich objętych strategią, przed 
rozpoczęciem właściwych działań przeprowadzone zostaną (zlecone wyspecjalizowanemu podmiotowi) 
badania obszaru objętego LSROR. Badania obszaru objętego LSROR zostaną powtórzone w końcowej 
fazie wdrażania LSROR. 
 
   
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.08.2011 r.  

Kryterium wyboru oferty: 100 % cena 
 

Warunki płatności: przelew do 14 dni 

Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzu oferty do dnia 
30.06.2011 r. do godz. 12.00: 

 
a) w siedzibie zamawiającego, t j .  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły 

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

 
 
 

Złożenie oferty traktowane będzie jako akceptacja złożenia zamówienia. Zamówienie będzie 
udzielone pisemnie. 
 
 
Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu nie będą 
rozpatrywane. 

 
Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:  
Ireneusz Kanik tel. 33/ 843 60 17, 607212356  

 
 
  
 
 
 
 
 

 


