
 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów 

Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2022 

 

Zamawiający:  

 

FEDERACJA LGD MAŁOPOLSKA z siedzibą ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, NIP: 

7343551559, KRS: 0000684557, REGON: 367719273, reprezentowana przez Panią Monika Turek 

– Prezesa oraz Pana Stanisława Kaszyka – Wiceprezesa Zarządu. 

 

 

I. Przedmiot zamówienia: organizacja szkoleń i wizyty studyjnej dla małopolskich 

lokalnych grup działania. 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

1. Organizacja 6 szkoleń on-line dotyczących następującej tematyki: 

 

 Gospodarstwa opiekuńcze; 

 Zagrody edukacyjne, gospodarstwa agroturystyczne, krótkie łańcuchy żywnościowe; 

 Koncepcje Smart Villages; 

 Zielona gospodarska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym; 

 Zasady realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w oparciu 

o doświadczenia obecnej perspektywy oraz zatwierdzone i projekty aktów prawnych i 

wytycznych dotyczących perspektywy 2021-2027; 

 Leader w perspektywie 2021-2027 – regulacje prawne. 

 

2. Organizacja 2-dniowego szkolenia wyjazdowego pn. „Jak być oraz wspierać liderów 

życia publicznego i społecznego?” 

 

3. Organizacja 1-dniowej wizyty studyjnej do gospodarstwa opiekuńczego. 

 

W/w przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 

zapytania (Forma realizacji operacji). UWAGA! Złożenie oferty cenowej jest równoznaczne z 

potwierdzeniem spełnienia wymogów dotyczących dysponowania zasobami kadrowymi, 

określonymi w załączniku „Forma realizacji operacji”.  

 

 



 

II. Kryteria oceny ofert 

 

 Cena – 100%. 

 

III. Inne informacje: 

 Przewidywalny termin realizacji umowy: czerwiec- październik 2022. 

 Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie rodzi żadnych skutków wobec oferentów. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w następujących 

przypadkach: 

o jeśli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

o jeśli  wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca, że  prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, 

o bez podania przyczyny. 

 Zamawiający zastrzega możliwość zaproszenia do negocjacji oferenta/ów, którzy złożyli 

najkorzystniejsze oferty cenowe. 

 

 

IV. Sposób sporządzenia oferty: 

 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe należy składać osobiście w siedzibie Federacji LGD 

MAŁOPOLSKA   w  Chełmcu  33-395  przy  ul.  Papieskiej  2  bądź  za pośrednictwem poczty    

tradycyjnej  (ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec)  lub    mailowej    na    adres    mailowy:  

biuro@federacjalgdmalopolska.org.pl, w terminie do 20 maja 2022 r. (decyduje data wpływu). 

 

Oferta winna zawierać cenę obejmującą  wszystkie  koszty, z uwzględnieniem wszystkich opłat  

i podatków, podaną w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.  

 

 

Chełmiec, 11.05.2022 r. 


