
                                                                                    

 

Lublin, 15.05.2015 r. 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej 

na realizację   

 

I. Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy 

Działania „Kraina wokół Lublina” pt. „LEADER wczoraj i dziś. Perspektywy rozwoju 

lokalnego na obszarach wiejskich”    

II. Przygotowanie i przeprowadzenie panelu dyskusyjnego pt. „Zmiana wywołana 

wdrażaniem podejścia LEADER na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina”.  

 

 Obowiązki wykonawcy:  

1. Realizacja zamówienia odbędzie się w dniu 11  czerwca 2015r. w godz. między 10.00                  

a 16.00 w Hotelu Kmicic, Zemborzyce Dolne 62 

1) Wykonawca zaprezentuje wykład  według wcześniej zaakceptowanego konspektu trwający 

minimum 60 minut;  

2) przeprowadzi dyskusję z uczestnikami konferencji dot. tematyki wykładu;  

3) przygotuje  od 3 do 5 pytań/zagadnień  dla uczestników (4 osoby) panelu dyskusyjnego pt. 

„Zmiana wywołana wdrażaniem podejścia LEADER na obszarze LGD „Kraina wokół 

Lublina” , które  przedstawi do akceptacji Zamawiającemu,  

4) przeprowadzi panel dyskusyjny na podstawie wcześniej ustalonych pytań/zagadnień. 

 

III. Obowiązki  Zamawiającego: 

1. Zapewnienie miejsca do realizacji zamówienia wyposażonego w nagłośnienie 

2. Wytypowanie uczestników  panelu dyskusyjnego  

 

IV. 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. Scenariusz panelu. 

3. Cenę brutto  za wykonanie zamówienia. 

4. CV wykładowcy. 

 

V. Kryterium wyboru oferty : I. Cena – 50% , II. Propozycja scenariusza panelu – 25%  

III. Doświadczenie wykładowcy  w realizacji podobnych zamówień-25%  Ocena ofert 

zostanie przeprowadzona według następujących zasad:  

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

netto x 100x50% (maksymalnie 50 punktów)  

Kryterium II. : Zamawiający oceni atrakcyjność zaproponowanego scenariusza panelu 

dyskusyjnego przyznając od 0 do  25 punktów (maksymalnie 25 punktów). 

Kryterium III. Zamawiający oceni doświadczenie wykładowcy na podstawie 

przedłożonego CV  przyznając od 0 do  25 punktów (maksymalnie 25 punktów). 



                                                                                    

 

Wybrana oferta = najwyższa liczba punktów stanowiąca sumę: 

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

 

VI. Nie dopuszcza się złożenia oferty na realizację części  zamówienia. 

VII. Oferty należy składać do dnia  22 maja 2015r. 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  

VIII.   Osoba do kontaktu ws. oferty : Małgorzata Olechowska, tel. 601 083 431,                                                       

e-mail: m.olechowska@krainawokollublina.pl 

 


