
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”  zaprasza do złożenia oferty na koordynację prac nad 
sektorową (rybacką) Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020 dla obszaru gmin: 
Tułowice, Niemodlin, Lewin Brzeski, Popielów, Murów, Świerczów, Pokój, Turawa, Ozimek, 
Zębowice i Łubniany  oraz przeprowadzeniu warsztatów, konsultacji i badań oraz opracowanie 
planu komunikacji z lokalną społecznością według następującej specyfikacji: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1.1 koordynacja prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020 dla gmin: 
Tułowice, Niemodlin, Lewin Brzeski, Popielów, Murów, Świerczów, Pokój, Turawa, 
Ozimek, Zębowice i Łubniany, zwaną dalej LSR, w której wizja rozwoju obszaru 
objętego LSR będzie zgodna z celami Programu Operacyjnego RYBY na lata 2014-2020 
oraz z instrumentem finansowym, jakim jest Europejski Fundusz Morski i Rybacki, a 
także z właściwymi ustawami i rozporządzeniami, w tym z Ustawą o rozwoju lokalnym 
z udziałem lokalnej społeczności oraz wytycznymi dotyczącymi opracowania LSR oraz 
Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i strategiami rozwoju 
poszczególnych gmin objętych LSR. Zapisy Strategii muszą być również spójne i 
niepowielające się z zapisami aktualnych lokalnych strategii rozwoju opracowywanych 
przez Lokalne Grupy Działania istniejące na terenie objętym Strategią, tj. LGD 
Stobrawski Zielony Szlak, LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich, LGD Kraina 
Dinozaurów oraz LGD Brzeska Wieś Historyczna oraz Strategiczną oceną oddziaływania 
na środowisko (uzupełnienie informacji zawartej w Poradniku dla LGR w zakresie 
opracowywania strategii). 

1.2 Współpraca z zespołem roboczym ds. LSR i udział w jego spotkaniach, w skład którego 
będą wchodzili przedstawiciele Zamawiającego w zakresie objętym zleceniem, tj.: 
w zakresie opracowania celów i wskaźników realizacji LSR, opracowanie sposobów 
wyboru i oceny operacji oraz sposobu ustanawiania kryteriów wyboru operacji, 
opracowanie planu działania wskazującego w jaki sposób cele przekładają się na 
działania, planu komunikacji ze społecznością lokalną, opis rozwiązań w zakresie 
monitorowania i ewaluacji (na bieżąco, w miarę potrzeb). 

1.3 Przeprowadzenie nie mniej niż 2 warsztatów związanych z koordynacją prac nad 
diagnozą obszaru oraz przeprowadzeniem analiz. Warsztaty należy przeprowadzić 
zwłaszcza z przedstawicielami sektora gospodarczego (rybackiego), sektora 
publicznego, jak również z organizacjami społecznymi, lokalnymi liderami 
i mieszkańcami obszaru. Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych będzie 
uzyskanie jak największej ilości informacji, oczekiwań, spostrzeżeń, wniosków do 
opracowanego projektu LSR. Kwestie organizacyjne związane z warsztatami (m.in. 
rezerwacja sali, poinformowanie i zaproszenie uczestników) leżą po stronie 
Zamawiającego  

1.4 Opracowanie treści ankiet badawczych (w wersji tradycyjnej oraz w wersji 
umożliwiającej badanie opinii respondentów przez internet) oraz ich analiza 
i sporządzenie raportów  

1.5 Zredagowanie projektu strategii, będącej wynikiem danych udostępnionych bądź 
pozyskanych przez zespół wymieniony w pkt. 1.2; prowadzonych badań; diagnoz 
i analiz; raportów z warsztatów; badań fokusowych zgodnie z aktualnymi wytycznymi 
związanymi z opracowanie LSR. 

1.6 Poddanie konsultacjom społecznym projektu strategii. 
1.7 Wprowadzenie ustalonych z zespołem wymienionym w pkt. 1.2 uzasadnionych 

poprawek oraz uwag do LSR. 
1.8 Zredagowanie wersji ostatecznej LSR. 
1.9 Uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków podczas podjęcia uchwały w sprawie 

przyjęcia LSR Przedstawiciel Wykonawcy przeprowadzi podczas niniejszego spotkania 
prezentację strategii oraz przedstawi korzyści związane z jej przyjęciem 



1.10 Przygotowanie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie przeprowadzenia lub odstąpienia 
od przeprowadzenia pełnej Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko LSR.  

1.11 Przekazanie wersji elektronicznej wypracowanych w ramach usługi materiałów 
w formacie pdf oraz doc, xls (jeżeli tabele lub załączniki zostały sporządzone 
w formacie .xls należy je dołączyć do wersji elektronicznej z aktywnymi/otwartymi 
formułami), oraz  w  oprawionej wersji papierowej ostatecznej wersji LSR w ilości 3 szt. 

 
Wszystkie wymienione powyżej dokumenty dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020/Rozwoj-
Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS  
 
2. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że opracowany 
dokument Strategii jest kompletny oraz, że jest zgodny z dokumentami, o których mowa w pkt. 

1 zapytania ofertowego. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowywanej 
Strategii na każdym etapie jej tworzenia. 
 
4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.09.2015 r.  
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu w przypadku opublikowania przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego istotnych informacji związanych z konkursem 
dotyczącym wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju. Wszelkie ewentualne zmiany terminu 
wykonania zamówienia wymagać będą podpisania aneksu do umowy z Wykonawcą.  
 
5. Wymagania formalne dla podmiotów składających oferty - doświadczenie członków zespołu 
w opracowywaniu dokumentów strategicznych oraz strategii na poziomie gminnym, 
powiatowym lub wojewódzkim, planów odnowy miejscowości. W postępowaniu mogą wziąć 
udział wykonawcy, którzy przedstawią skład zespołu, którego członkowie wykonali razem bądź 
indywidualnie co najmniej 2 ww. typy dokumentów. 
 
Opis doświadczenia należy ująć w następującej formie tabelarycznej: 
 

Rodzaj 
dokumentu 

Podmiot na 
rzecz którego 
usługa została 
wykonana 

Data wykonania 
Rozpoczęcie-
zakończenie 

Wartość 
zamówienia 

 Rodzaj 
dokumentu 
potwierdzającego 
wykonanie usługi 
w sposób 
należyty  (np. 
protokół odbioru, 
uchwała przyjęcia 
dokumentu, 
referencje) 

 
Preferowane będą zespoły, których członkowie mają doświadczenie w opracowywaniu 
lokalnych strategii rozwoju dla  lokalnych grup działania, współpracujące z lokalnymi grupa 
działania, mający doświadczenie w realizacji działań wynikających z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 
 
6. Do oferty należy dołączyć koncepcję metodologiczną zawierającą minimum wymagania 
zawarte w niniejszym zapytaniu oraz wstępny harmonogram planowanych zadań i czynności 
niezbędnych dla prawidłowego i terminowego wykonania umowy.  
 



7. Oferta powinna zawierać jedną łączną cenę brutto oraz netto za realizację przedmiotu 
zamówienia, która ma charakter ceny ryczałtowej. W związku z powyższym Wykonawca musi 
uwzględniać wszystkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem zamówienia w sposób 
określony w niniejszym zapytaniu, jak i przyjętych przez Wykonawcę zobowiązań wynikających 
ze złożonej oferty. 
 
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zapytania ofertowego lub jego 
odwołania przed terminem składania ofert oraz możliwość przedłużenia terminu składnia ofert 
zgodnie ze swoim uznaniem. Postępowanie pozostaje ważne nawet wówczas gdy złożono tylko 
jedna ważną ofertę.  
 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny 
oraz do prowadzenia dalszych negocjacji z oferentem/oferentami. 
 
10. W przypadku zainteresowania, proszę o przesłanie oferty na adres e-mail: 
projekty@lgropolszczyzna.pl lub złożenie osobiście w biurze Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Opolszczyzna” w Opolu (ul. Krupnicza 2/2), w  terminie do dnia 8 maja 2015 r.  
W przypadku pytań, osobą do kontaktu jest: Anna Charęza – Specjalista ds. koordynowania 
projektów – tel. 535 797 544. 


