Czudec, dnia 09.01.2020 r.
Dane Zamawiającego:
Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie
Rynek 8, 38-120 Czudec
NIP 819-15-98-394
REGON 180112825

Zapytanie ofertowe nr 1/2020
Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza do złożenia oferty na
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 2 pracowników biura.
Temat szkolenia:
Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
Termin, miejsce szkolenia
1. Miejsce szkolenia – biuro Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, ul. Rynek 8,
38-120 Czudec,
2. Przewidywany termin szkolenia – I kwartał 2020 roku,
3. Czas trwania szkolenia - 1 dzień
(8 godzin gdzie jedna godzina szkoleniowa
oznacza 45 minut).
Wymagania w stosunku do oferenta
Oferenci ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę
i doświadczenie do należytego przeprowadzenia szkolenia objętego przedmiotem
umowy. Wykonawca zapewni, że szkolenie zostanie przeprowadzone przez eksperta,
który posiada wykształcenie wyższe oraz
znajomość zagadnień związanych
z PROW 2014-2020.
Każdy uczestnik szkolenia powinien otrzymać materiały szkoleniowe.
Uczestnikom szkolenia zostaną wydane certyfikaty z tytułu udziału w szkoleniu.
Opis oferty
1. Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta,
- wartość oferty w kwocie brutto,
- opis doświadczenia i potencjału oferenta z wyszczególnieniem podobnych
zrealizowanych zadań,
2. Do oferty należy załączyć dokumentację potwierdzającą wymagane doświadczenie:

- CV osób zaangażowanych w realizację zadania.
Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać do siedziby biura LGD C.K. Podkarpacie, ul. Rynek 8,
38-120 Czudec, bądź pocztą e-mail na adres: ckpodkarpacie@czudec.pl
do dnia: 30.01.2020 r. do godz. 15:00.
Warunki płatności:
Operacja będzie finansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących
i aktywizacji. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa.
Kryteria wyboru:
Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert. Na wybór oferty
wpływ będą miały następujące kryteria:
1. Cena 60%,
2. Doświadczenie 40%.
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający będzie kontaktować się tylko z wybranymi oferentami.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura LGD C.K. Podkarpacie pod
numerem telefonu: 17 2764796, e –mail ckpodkarpacie@czudec.pl.

