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22.09.2014r.
ZAPYTANIE CENOWE
dotyczące opracowania ekspertyzy z zakresu wdrożenia Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy
w jednostce samorządu terytorialnego
w ramach projektu „Model współpracy - standardem działań NGO i JST".

I. Zamawiający:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
Ręczyn 26, 59-900 Zgorzelec
biuro@fundacjaprobus.eu
II. Przedmiot zamówienia:
opracowanie ekspertyzy z zakresu wdrożenia Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w jednostce
samorządu terytorialnego.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmuje:
A. Opracowanie ekspertyzy dotyczącej wdrażania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy
w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu w zakresie:
1. partnerstwa projektowego w realizacji zadań publicznych.
2. systemu wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych.
3. partnerstw Lokalnych.
B. Druk 30 egzemplarzy ekspertyz oraz przygotowanie ekspertyzy na płycie CD (przygotowane w
formie umożliwiającej prezentację danych , edytowanie oraz wersję do druku). Druk ekspertyz przez
Wykonawcę nastąpi po akceptacji Zamawiającego.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia praw autorskich na
Zamawiającego.
IV. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2014r.
V. Kryterium oceny ofert: 100% cena.
VI. Termin płatności – do 21 dni od daty wystawienia faktury lub rachunku. Zamawiający informuje o
braku możliwości przedpłaty.

Projekt „Model współpracy - standardem działań NGO i JST" jest współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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VII. Wymagania od wykonawców:
- wykształcenie średnie lub wyższe - w przypadku osób fizycznych,
- potwierdzony za zgodność z oryginałem wpis do organu rejestrowego, np. wyciąg z Krajowego
Rejestru Sądowego, inny właściwy rejestr (np. ewidencja działalności gospodarczej) lub inny
dokument potwierdzający formę i charakter prowadzonej działalności wraz z danymi osób
upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu oferenta - w przypadku osób
prawnych,
- doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji z zakresu współpracy NGO i JST, konsultacji
społecznych, diagnozowaniu lokalnych problemów, opracowywania procedur, opracowaniu i
wdrażaniu lokalnego indeksu jakości współpracy w JST,
-znajomość Lokalnego Indeksu Współpracy,
-umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość, sumienność.
Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Oferent przedłoży:
1. list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie
zawodowe, cv oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. Formularz oferty zawierający cenę za wykonana usługę.
VIII. Data, miejsce i forma nadsyłania ofert:
Ofertę należy złożyć do 17 października 2014r. do godz. 15.00 pocztą, kurierem lub elektronicznie (w
formie skanu podpisanych dokumentów) na adres:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS, Ręczyn 26, 59-900 Zgorzelec
e-mail: fundacja.probus@gmail.com
Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta winna być
podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert pocztą lub kurierem na kopercie
należy umieścić napis "Zapytanie cenowe dotyczące opracowania ekspertyzy A". Liczy się data
wpływu formularza oferty wraz z załącznikami do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że:
Ocena otrzymanych ofert dokonana przez Komisję na charakter ostateczny.
Oferty nie zawierające ceny nie będą rozpatrywane.
Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podawania
przyczyny. W przypadku nie wybrania Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego
rozpoczęcia procedury zapytania cenowego.
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FORMULARZ OFERTY
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
II. Nazwa i adres Oferenta:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
III. Nazwa przedmiotu zamówienia
………………………………………………………………………………………………………………………...
IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Nazwa usługi

Cena netto

Podatek VAT

Cena brutto

V. Oświadczam, że zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego
zastrzeżeń. Ponadto oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie
zamówienia oraz dysponuję potencjałem technicznym, a także znajduję się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

VI. Załączniki do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty:
1. .....................................................................................................................

2. .....................................................................................................................

............................... ........................
miejscowość i data

..........................................................................
podpis i pieczęć Oferenta

Projekt „Model współpracy - standardem działań NGO i JST" jest współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

