ZAPYTANIE OFERTOWE
Partnerzy Projektu Współpracy pt. „Zasmakuj w Tradycji”: Lokalna Grupa Działania „Kraina
wokół Lublina”, Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalna Grupa Działania „Ziemia
Biłgorajska” zwracają się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na opracowanie i wygłoszenie
wykładu podczas spotkania realizowanego w ramach projektu współpracy pt. „ZASMAKUJ
W TRADYCJI”
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i wygłoszeniu wykładu
popularno-naukowego w ramach projektu współpracy pt. „ZASMAKUJ W TRADYCJI”
realizowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
1) Odbiorcami będą: producenci kulinarnych produktów tradycyjnych, przedstawiciele
organizacji, podmiotów działających w zakresie turystyki kulturowej, przedstawiciele
samorządów, na terenie których prowadzone są działania w zakresie kultywowania tradycji
kulinarnych, właściciele/gestorzy gospodarstw agroturystycznych, obiektów gastronomicznych
działający na obszarze partnerskich LGD.
2) Czas trwania wykładu: 2 godziny lekcyjne (2 x 45 minut).
Termin wykładu: styczeń 2015 (data i godzina do uzgodnienia)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu przy uwzględnieniu minimum 21 dni na
poinformowanie o tym fakcie Wykonawcy.
3) Miejsce: Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin
4) Forma przekazu: wykład popularno-naukowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,
dyskusja.
5) Do zakresu obowiązków wykładowcy będzie należało:
Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu w języku polskim uwzględniającego tematykę:
„Tradycje kulinarne Lubelszczyzny przedmiotem badań naukowych”
 Przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej zakresu tematycznego. poruszanego
podczas wykładu i dostarczenie jej do Zamawiającego nie później niż na 5 dni przed terminem
wykładu .
 Dbanie o utrzymanie dynamiki wykładu i dyscypliny czasowej podczas wygłaszania prelekcji.
 Poprowadzenie 15 minutowej dyskusji ze słuchaczami po zakończeniu wykładu,
uwzględniającej wymianę doświadczeń i przedstawienie dobrych praktyk w popularyzacji
lokalnych tradycji kulinarnych.
 Przygotowanie i dostarczenie pisemnego opracowania ww. zagadnień na adres
Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia wygłoszenia wykładu (wraz z przekazaniem na rzecz
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do tego opracowania).
II. WYMAGANIA WZGLĘDEM WYKONAWCY:
Wykonawca musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu wykładów z zakresu tematyki, której
ma dotyczyć wykład, czyli kulinarnych produktów tradycyjnych
III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać ramową tematykę wykładu,
2. Koszt wynagrodzenia brutto (umowa o dzieło)


3. Oferta powinna zawierać krótki biogram [do 1000 znaków] wyjaśniający doświadczenie
zawodowe i/lub naukowe Wykonawcy, oraz poświadczające jego dorobek zawodowy
dokumenty/artykuły prasowe i/lub adresy stron internetowych należących do danego Wykonawcy
lub na których jest prezentowany jego dorobek.
4. Oferent nie będący osobą fizyczną musi dysponować osobą, która spełnia wymagania określone
w pkt. 1, dlatego na etapie składania oferty złoży oświadczenie, iż osoba faktycznie realizująca
powyższą umowę wymagania te będzie spełniać.
5. Oferent prowadzący działalność gospodarczą składa odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej oraz oświadcza czy jest zarejestrowanym, aktywnym podatnikiem
podatku od towarów i usług.
6. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za
koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci
zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
IV. OCENA OFERT:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:
1. Doświadczenie zawodowe i/lub naukowe prelegenta związane z zakresem tematyki wykładu –
25%
2. Ramowy zakres tematyczny wykładu -25%
3. Oczekiwane wynagrodzenie (całkowity koszt) – 50 %
Sposób oceny oferty:
Ad. 1.
Według kryterium doświadczenie zawodowe i/lub naukowe prelegenta związane z zakresem
tematyki prelekcji oferty zostaną ocenione w skali od 1 do 25 punktów przyznawanych przez
Zamawiającego . Maksymalna liczba punktów: 25
Ad. 2.
Według kryterium ramowy zakres tematyczny wykładu oferty zostaną ocenione w skali od 1 do
25 punktów przyznawanych przez Zamawiającego . Maksymalna liczba punktów: 25
Ad. 3.
Oferta z najniższą ceną uzyska 50 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg
następującego wzoru:
Najniższa cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100 x 50%
(maksymalnie 50 punktów)
Wybrana
oferta
=
najwyższa
liczba
punktów
stanowiąca
sumę:
liczba punktów kryterium I. + liczba punktów kryterium II + liczba punktów kryterium
III.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy składać do dnia 15 maja 2014 r. do godz. 10.00 na adres LGD „Kraina wokół
Lublina” w jeden z następujących sposobów:
- dostarczyć osobiście do siedziby Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”,
ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin
- przesłać pocztą na adres: Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”,
ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin

- przesłać pocztą elektroniczną na adres: m.olechowska@krainawokollublina.pl
- przesłać faxem pod nr: 81 532 30 65
Osoba do kontaktu ws. oferty : Małgorzata Olechowska, tel. 81 532 30 65
e-mail: m.olechowska@krainawokollublina.pl
2.. Oferty złożone po terminie lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień, uzupełnienia
lub doprecyzowania treści złożonych ofert.
5. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia niniejszego
zamówienia.
Lublin, 14.05.2014r.

