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ZAPYTANIE OFERTOWE NR   1 /2011 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  Stobrawski Zielony Szlak zaprasza do składania ofert na 

przeprowadzenie warsztatów  - dla potencjalnych beneficjentów wniosków na małe projekty 

1.ZAMAWIAJĄCY: 

Lokalna Grupa Działania  Stobrawski Zielony Szlak 

Ul. Sienkiewicza 8 

46-034 Pokój  

telefon: 77 469-36-37 

e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przeprowadzenie warsztatów przygotowujących potencjalnych beneficjentów do składania wniosków 

w ramach naboru - małe projekty ,grupa szkoleniowa: 10 osób ,wymiar: 1 warsztat 8  godzin 

zegarowych ,termin realizacji: III kwartał 2011 roku , miejsce realizacji: Siedziba Stowarzyszenia LGD 

Stobrawski Zielony Szlak . 

Program warsztatów powinien obejmowad  8 godzin lekcyjnych , uwzględniając następujące bloki 

zagadnieo: Małe projekty ,LSR: cele ogólne i szczegółowe, przedsięwzięcia ,środki służące do realizacji 

przyjętych celów, zakresy możliwych do realizacji operacji ,oraz dwiczenia praktyczne tzn. 

przygotowanie  przykładowego wniosku   o pomoc . Osoba prowadząca dołącza w wersji 

elektronicznej ( płyta opisana) , oraz papierowej program warsztatów z podziałem na poszczególne 

bloki tematyczne . Wydruk programu warsztatów musi byd logowany zgodnie z księgą wizualizacji 

PROW. 

3.TERMIN ODPOWIEDZI: 

Do dnia 15.07.2011 r. do godz. 14:00- decyduje data wpływu do Biura LGD 

4.OPIS ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE: 

Ofertę, sporządzoną wg. załączonego wzoru . CV osoby prowadzącej warsztaty , referencje i inne 

dokumentacje potwierdzające doświadczenie .  

W/w dokumentacja musi zostad złożona  w formie pisemnej osobiście lub przesłana pocztą do Biura 

LGD oraz  pocztą elektroniczną na adres: lgd@stobrawskiszlak.pl 
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5.KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące elementy: spełnianie wymienionych 

kryteriów formalnych, zakres posiadanej wiedzy, doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie,                  

oraz  przedstawiona oferta cenowa. 

6.OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW WS. ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

Kierownik biura LGD - Jacek Płaczek  

Tel. 785 988 196 

a-mail: jackp18@wp.pl 
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