
                                                                                    

 

Lublin, 19.09.2014r. 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

Informujemy  o naborze ofert na przygotowanie i przeprowadzenie badań nad obszarem 

objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Kraina wokół Lublina” . 

 

1. Przedmiotem oferty jest przygotowanie i przeprowadzenie badań w następujących 

zakresach tematycznych:  

 

Badanie I -Analiza potencjału partnerstwa Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina”  - 

zgodnie ze specyfikacją opisaną w załączniku do niniejszej oferty – Badanie I. 

Badanie II - Ocena potencjału turystycznego obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” -zgodnie               

ze specyfikacją opisaną w załączniku do niniejszej oferty – Badanie II. 

Badanie III- Badanie potencjału społecznego i aktywności  mieszkańców obszaru LGD „Kraina 

wokół Lublina” w kontekście realizacji celów zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju                      

dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” zgodnie ze specyfikacją opisaną w załączniku                    

do niniejszej oferty – Badanie III 

 

2. Termin realizacji zamówienia: 

 

Badanie I – przygotowanie i przeprowadzenie badania do 30 października 2014r.  

Raport z wyników badania do 30 listopada 2014r.  

Badanie II - przygotowanie i przeprowadzenie badania do 30 listopada 2014r.  

Raport z wyników badania do 30 grudnia 2014r.  

Badanie III - przygotowanie i przeprowadzenie badania do 30 grudnia  2014r.  

Raport z wyników badania do 15 stycznia 2014r.   

 

3. Złożona Oferta powinna zawierać: 

1) Nazwę Wykonawcy, adres, nr tel., podpis osoby upoważnionej                                      

do   reprezentowania Wykonawcy, nr tel. do osoby wyznaczonej do kontaktu             

ws. oferty. 

2) Cenę netto i brutto  za przygotowanie i przeprowadzenie jednego badania 

oddzielnie dla badania I, Badania II, Badania III 

3) Dopuszcza się złożenie oferty na realizację części zamówienia tj. przygotowanie              

i przeprowadzenie jednego, dwóch  lub trzech  badań będących przedmiotem 

niniejszego zamówienia. 

4) Propozycję metodologii i wyboru narzędzi do przeprowadzenia badań będących 

przedmiotem niniejszego zamówienia. 

5) Referencje poświadczające realizację przez Wykonawcę co najmniej  jednego 

zlecenia polegającego na przeprowadzeniu  badania w zakresie zbliżonym                    

do tematyki badań będących przedmiotem niniejszego zamówienia.  

6) Oferta powinna być złożona na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego 

zapytania.  

4. Kryterium wyboru oferty : I. Cena – 50% , II. Propozycję metodologii i wyboru narzędzi 

do przeprowadzenia badań, III. Doświadczenie Wykonawcy 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:  



                                                                                    

Kryterium I.  : Najniższa cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty 

brutto x 100x50% (maksymalnie 50 punktów)  

Kryterium II. : Zamawiający oceni propozycję metodologii i wyboru narzędzi pod 

względem adekwatności do celów badania przyznając od 0 do  40 punktów 

(maksymalnie 40 punktów). 

Kryterium III: Zamawiający oceni doświadczenie Wykonawcy na podstawie 

dołączonych referencji przyznając od 0 do  10  punktów (maksymalnie 10 punktów). 

 

Wybrana oferta = najwyższa liczba punktów stanowiąca sumę: 

liczba  punktów  kryterium I + liczba punktów kryterium II  + liczba punktów kryterium III 

 

5. Oferty, które nie będą zawierały informacji/dokumentów wymienionych                                     

w pkt. 3 zapytania nie będą rozpatrywane.  

6. Oferty należy składać do dnia  25 września do godz. 15.00 na adres Zamawiającego w 

jeden  z następujących sposobów:  

- dostarczyć osobiście do siedziby Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”,                  

ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin , w godz. 7.30-15.00  

- przesłać pocztą na adres: Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”,                          

ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin  

- przesłać pocztą elektroniczną na adres:biuro@krainawokollublina.pl 

- przesłać faxem pod nr: 81 532 30 65  
7. Osoba do kontaktu ws. oferty : Małgorzata Olechowska, tel. 601 083 431,                                                

e-mail: m.olechowska@krainawokollublina.pl 

 


