
 

                                  
 

Zwoleń, dnia 10 grudnia 2014 r.                          

 

Zapytanie o cenę 

 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zwraca się z prośbą  

o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

„Ocena realizacji LSR dla LGD „Dziedzictwo i Rozwój”, poprzez ewaluację wskaźników  

oraz w oparciu o ankiety monitorujące, kierowane do uczestników 11 spotkań 

konsultacyjnych” 

 

1.  Wymagany zakres zadania obejmuje następujące czynności: 

 
 

Lp. 

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego  

w ramach zadania 

j.m. Ilość Przewidywana 

liczba 

uczestników 

1. Organizacja spotkań konsultacyjnych na terenie LGD 

„Dziedzictwo i Rozwój (wynajem lokalu, zaproszenia, 

materiały informacyjne, kawa + herbata, sporządzenie list 

obecności) 

szt. 11 - 

2. Opracowanie i wydruk ankiet ewaluacyjnych,  egz. 120 - 

3. Przeprowadzenie badań ankietowych osoba 100 - 

4. Prowadzenie zajęć konsultacyjnych nt. „Realizacja celów i 

przedsięwzięć zawartych w LSR w oparciu o zrealizowane 

operacje na terenie LGD w ramach osi 4 LEADER” 

godz. 22 100 

5. Opracowanie wyników badań realizacji LSR na podstawie 

zrealizowanych operacji i ankiet ewaluacyjnych 

kierowanych do uczestników spotkań konsultacyjnych 

liczba stron 

formatu A4 

     egz. 

    CD 

10 

  

    10 

      5 

- 

 

             - 

             - 

 

2. Planowany termin i miejsce realizacji: luty – marzec 2015 r. Teren działania LGD. 

 

3. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia  

   „Dziedzictwo i Rozwój” do złożenia zamówienia.  

 

Oferty cenowe sporządzone na załączonym formularzu proszę przesyłać w terminie do  

18 grudnia 2014 r. mailem na adres stowarzyszeniedir@o2.pl lub dostarczyć osobiście pod 

adres: Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” ul. Wojska Polskiego 80 A,  

26 - 700 Zwoleń, albo przesłać pocztą na ww. adres. 

 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

Zbigniew Buczma 
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…………………………………   …………………, dnia ……………… 

………………………………… 

………………………………… 

(Nazwa i adres składającego ofertę) 

 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 

ul. Wojska Polskiego 80A 

26 – 700 Zwoleń 

 

 

Oferta cenowa  

 

Nawiązując do zapytania o cenę na przeprowadzenie badania:  „Ocena realizacji LSR dla 

LGD „Dziedzictwo i Rozwój”, poprzez ewaluację wskaźników  oraz w oparciu o ankiety 

monitorujące, kierowane do uczestników 11 spotkań konsultacyjnych” 

proponuję następującą cenę za w/w usługę: 

........................................................................…………………… zł. brutto,  

(słownie ………………………………………………………………………………). 

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie niezbędne koszty do 

wykonania zadania.   

Zobowiązuję się do zawarcia umowy na wykonanie tego zadania. 

Przyjmuję do wiadomości, że badanie zostanie zrealizowane w miejscu i czasie  ustalonym 

przez Zamawiającego. 

Oferta jest ważna od chwili złożenia do 30 czerwca 2015 r. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie przez 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, ul. Wojska Polskiego 80A, 26 – 700 Zwoleń, 

zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 

2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  
 

 

……………………………………… 
(Data  i podpis osoby uprawnionej)    

 

 

 


