
 

 

 
 
 
 
 

Nysa,  dn.08.06.2016r. 
Nyskie Księstwo Jezior i Gór 
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa 
Tel/fax. 77 4080588 
 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
nr 04/06/2016 

na wykonanie usługi szkolenia członków organów oraz pracowników stowarzyszenia z zakresu: 

1) przepisów ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2135); 

2) przepisów ustawy z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności (Dz. U. poz. 378); i zasad wdrażania instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany 
przez Społeczność („RLKS”); 

3) założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym w szczególności postanowień i 
przepisów aktów prawnych wdrażających ten Program, istotnych z punktu widzenia lokalnej 
grupy działania realizującej strategię rozwoju lokalnego finansowaną ze środków tego 
Programu. 

na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 objętej 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

I. ZAMAWIAJACY 
Nyskie Księstwo Jezior i Gór, ul. Kolejowa 15, NIP 7532310609, REGON 160097521, tel./fax. 
77/4080588, e-mail: stowarzyszenie_nyskieksiestwo@op.pl, www.ksiestwo.nysa.pl 
www.nyskieksiestwo.turystyka.net.  
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przeprowadzenie szkolenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w dniu 20.06 2016 
r. dla 26 osób. 

2. Szkolenie trwać będzie nie mniej niż 3 godziny lekcyjne  (nie mniej niż 1 godzina lekcyjna 
na każdy z zakresów, o których mowa powyżej) 

3. Wykonawca przygotuje prezentacje multimedialną i materiały dla 26 uczestników. 
4. Wykonawca na zakończenie szkolenia wyda uczestnikom Zaświadczenia potwierdzające 

udział w szkoleniu.   
 

Załącznik nr 1 
Regulamin gospodarowania  środkami finansowymi   
Nyskiego Księstwa Jezior i Gór  



 

 

III. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA  
 
Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 
 

1) Osoba dysponująca doświadczeniem w realizacji szkoleń, w tym z zakresu przepisów 
ustawy o RLKS – dokumentując to co najmniej jednym zaświadczeniem o przeprowadzeniu 
takiego szkolenia; 

2) Osoba dysponująca wiedzą, umiejętnościami oraz zapleczem techniczno-organizacyjnym 
pozwalającym na zrealizowanie zamówienia. W przypadku niezrealizowania zamówienia po 
zawarciu umowy z Zamawiającym, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar 
umownych w wysokości określonej w umowie. 

 
IV. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA W TYM TERMIN REAL IZACJI 
ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w dniu 20 czerwca 2016r. od godz. 18.00  i zakończyć 
się nie później niż do godz. 20.30.   
 
V. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
L.p. Nazwa kryterium  Waga kryterium- 

liczba punktów  
Sposób weryfikacji 

1 Cena brutto 60%  - 60 pkt.  oferta 

2 Doświadczenie w szkoleniu LGD z 
przepisów dotyczących RLKS lub 
PROW na lata 2014 – 2020 min. – 1 
szt. 

15% - 15 pkt. Referencje, zaświadczenie od 
LGD 

3 Doświadczenie w pracy w instytucji 
zajmującej się planowaniem lub 
wdrażaniem podejścia oddolnego (oś 
LEADER w ramach PROW 2007-
2014 lub 2014 – 2020, albo oś 4 PO 
RYBY 2007 – 2013 lub 2014 -2020) 

15% - 15 pkt. Świadectwo pracy 

4 Tytuł adwokata lub radcy prawnego 10% - 10 pkt. Dowód wpisu na listę radców 
prawnych lub adwokatów 
(zaświadczenie z właściwego 
organu samorządu 
zawodowego lub skan 
legitymacji) 

 
Przy ocenie zostanie zastosowany następujący wzór: 
          Oferowana cena minimalna brutto 
Lp. = -------------------------------------------  x 60 pkt. + liczba punktów uzyskanych w kryteriach od 2 do 4.  
          Cena badanej oferty brutto 
 
 



 

 

VI. FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
 Oferta może być :  

1. Przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
stowarzyszenie_nyskieksiestwo@op.pl 

2. Dostarczona osobiście do biura – Nyskie Księstwo Jezior i Gór, ul. Kolejowa 15, 48-300 
Nysa    
 

Termin składania oferty upływa w dniu 16.06.2016r. o godzinie 1200.  Oferty złożone po tym terminie 
nie będą rozpatrywane.  
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Zamawiającego. 
 
Oferta powinna zawierać co najmniej: 

a. wypełniony formularz ofertowy, sporządzony na formularzu załączonym do 
niniejszego Zaproszenia. 

b. Referencje ułożone w porządku zgodnym z wykazem, spięte w sposób trwały. 
c. Wydruk z KRS lub z CEIDG Wykonawcy, chyba że Wykonawca nie figuruje w tych 

rejestrach. 
d. Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisze pełnomocnik (jeżeli dotyczy). 

 
VII. INFORMACJE DODATKOWE 

1) Oferty przygotowywane są na koszt i ryzyko Oferenta. Złożenie oferty nie jest 
równoznaczne z udzieleniem ani też z przyrzeczeniem zamówienia przez Zamawiającego. 
Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego, a udzielenie zamówienia wymaga zawarcia odrębnej umowy. 

2) Dodatkowych informacji na temat Zamówienia udzielają pracownicy Zamawiającego pod nr 
tel. 77 4080588 

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego 
etapie bez podania przyczyn (zakończenie procedury bez wybrania wykonawcy) 

4) Do niniejszego Zaproszenia nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.) 

5) W odniesieniu do osób fizycznych - złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych oferenta przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór na 
potrzeby procesu wyboru oferenta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych.  

 
 
 
 
 
 
 
………………………………….   
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

………………………………….., dnia ......................................... 
 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

dot. zamówienia o nazwie:  

wykonanie usługi szkolenia członków organów oraz pracowników stowarzyszenia z zakresu: 

1) przepisów ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2135); 

2) przepisów ustawy z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności (Dz. U. poz. 378); i zasad wdrażania instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany 
przez Społeczność („RLKS”); 

3) założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym w szczególności postanowień i 
przepisów aktów prawnych wdrażających ten Program, istotnych z punktu widzenia lokalnej 
grupy działania realizującej strategię rozwoju lokalnego finansowaną ze środków tego 
Programu. 

na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 objętej 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
Opublikowanego na stronie internetowej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór  dniu 09 czerwca 2016r.  

 
I.   Nazwa i adres Zamawiającego 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór, ul. Kolejowa 15, NIP 7532310609, REGON 160097521, tel./fax. 
77/4080588,  
e-mail: stowarzyszenie_nyskieksiestwo@op.pl, www.nyskieksiestwo.turystyka.net.  

 

II.   Nazwa/Imię i nazwisko  i adres Wykonawcy 

 

..............................................                                     

 
..............................................       (pieczęć Wykonawcy) 
 
..............................................                   
 
 
NIP ....................................../PESEL: ………………………….* 

 

Załącznik  nr 2 
Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi 
Nyskiego Księstwa Jezior i Gór 
 



 

 

III. Spełnienie wymagań dotyczących wykonawcy, wskazanych w zaproszeniu do składania ofert 
(jeżeli dotyczy): 

 
Wymaganie 1: ……………………………………………… 
Uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………………………. 
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania (jeżeli dotyczy).: …………………………… 
 
 
IV. Cena: 
 
Oferuję realizację Zamówienia na warunkach wskazanych w Zaproszeniu do składania ofert za cenę: 
…………………… zł brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT lub innych obciążeń fiskalnych i 
składkowych). 
 
 
V. Spełnianie kryteriów oceny ofert innych niż cena (jeżeli dotyczy):  
 
Kryterium ……………………………………………… 
Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………. 
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania (jeżeli dotyczy).: …………………………… 
 
 
VI. Oświadczenia i zobowiązania: 
 

1. Oświadczam, że: 
a) zapoznałem/am się z Zaproszeniem do składania ofert i nie wnoszę do niego zastrzeżeń; 
b) zapoznałem/am się z Istotnymi warunkami umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń (jeżeli 

opublikowano je wraz z Zaproszeniem do składania  ofert). 
2. w razie wybrania mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do zawarcia umowy bez 

zbędnej zwłoki w siedzibie Zamawiającego i do realizacji zamówienia na warunkach określonych  w 
Zaproszeniu do składania ofert. 

 
 
VII. Zał ączniki do oferty: 
 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

a) …..……………………………………………………………………………….. 
b) …………………………………………………………………………………… 
c) …………………………………………………………………………………… 
d) …………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

................................. dn. ................................          ......................................................................... 
* niepotrzebne skreślić                                  podpis i pieczęć osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 
 


