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ZAPYTANIE OFERTOWE  

WLGD Kraina Lasów i Jezior 

zaprasza do złożenia oferty na 

organizację i przeprowadzenie szkolenia dla członków Rady i pracowników biura 

WLGD Kraina Lasów i Jezior. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje organizację i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia, 

z częścią obejmującą warsztaty, dla ok. 20 – 30 osób.  

Wymaga się, aby zakres szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące: 

1. podstaw prawnych oraz zasad ubiegania się o wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), 

2. procedur oceny i wyboru operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność (LSR) WLGD Kraina Lasów i Jezior, 

3. zasad ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej oraz 1.1.2. Utrzymanie lub tworzenie 

nowych miejsc pracy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury społecznej, 

4. zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej (WoPP wraz z załącznikami) w ramach 

wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

(LSR) WLGD Kraina Lasów i Jezior – warsztaty dla uczestników szkolenia. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia i pokrycia wszystkich kosztów organizacji 

szkolenia: wynajmu ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego posiadającego salę konferencyjną i 

wyposażenie adekwatne do liczby uczestników; noclegów dla uczestników szkolenia w tym 

ośrodku; zapewnienia stałego serwisu kawowego w trakcie szkolenia (2 dni); zapewnienie 

wyżywienia: tj. (obiad i kolacja – pierwszego dnia, śniadanie i obiad – drugiego dnia); 

zatrudnienia wykładowców, dostarczenia materiałów szkoleniowych, organizacji zajęć 

integracyjnych w formie uzgodnionej z zamawiającym. 

 

Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

Wykonawca zorganizuje dwudniowe szkolenie w terminie: do połowy grudnia 2016 r. (dokładny 

termin określi zamawiający) 

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 pierwszego dnia do godz. 16.00 drugiego dnia. 

Wymagamy, żeby szkolenie zostało zorganizowane na obszarze jednej z gmin członkowskich 

WLGD Kraina Lasów i Jezior w ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym uzgodnionym z 

Zamawiającym. 

 

 



Warunki udziału w postępowaniu ofertowym: 

 wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia w 

organizacji i przeprowadzaniu szkoleń dla Lokalnych Grup Działania z ww. zakresu 

programowego - ocena spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku nastąpi na 

podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, oświadczeń i referencji (nie 

dotyczy wykonawców, którzy w przeszłości przeprowadzili szkolenia dla Zamawiającego).  

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura pod nr tel. 65 529 61 03. 

o Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 2016 r.  

o Ofertę należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: WLGD Kraina Lasów i Jezior, 

Plac Kościuszki 4 lok. 229, 64-100 Leszno lub doręczyć osobiście. Można przesłać 

faxem na nr: 65 529 61 03 lub drogą elektroniczną na adres biuro@wlgd.org.pl, pod 

warunkiem dostarczenia oferty w wersji papierowej w terminie późniejszym. 

o Prosimy o podanie ryczałtowej ceny brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia 

o Kryterium wyboru oferty: 100% cena. 

o Warunek płatności - przelew 14 dni. 

o Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

Dyrektor Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior   

/-/ Maciej Tomaszewski 



 


