Władysławowo, dnia 08.08.2019 r.

Zapytanie o cenę
- analizy stanu organizacji pozarządowych na obszarze Powiatu Puckiego
Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą we Władysławowie zaprasza
do złożenia oferty na przeprowadzenie badania potrzeb organizacji pozarządowych działających na terenie
PLGR.
I.
ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka 84-120 Władysławowo, ul. Portowa 15; tel.: 58 774
68 90, 722 224 585
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:

Zamówienie w ramach projektu własnego - Lokalnego Centrum Organizacji Pozarządowych obejmuje:
kompleksową analiza stanu oraz potrzeb organizacji pozarządowych działających na terenie PLGR.
Prezentowane opracowanie skupia się na kilku elementach składających się na spójny obraz sektora
pozarządowego na wskazanym terenie, a w szczególności na:
 przeprowadzeniu reprezentatywnego badania ankietowego organizacji pozarządowych z obszaru
PLGR w sposób umożliwiający porównanie wyników badania z badaniem Kondycji Trzeciego Sektora
w Województwie Pomorskim (badanie Fundacji RCI z 2018r)
 przeprowadzenie analizy i ewaluacji stanu obecnego działalności organizacji pozarządowych na
obszarze Powiatu Puckiego, w tym aktywności organizacji, zakresów działań oraz siły więzi w
kontekście przyszłości organizacji i ich trwałości.
 opisie sieci współpracy obejmującej relacje wewnątrz III sektora jak i jego powiązania z instytucjami
zewnętrznymi,
 określeniu deficytów kompetencyjnych liderów organizacji,
 charakterystyce obszarów potencjalnego rozwoju i zaangażowania organizacji pozarządowych,
 określeniu założeń oczekiwanej kooperacji między władzami samorządowymi, a organizacjami
pozarządowymi na obszarze Powiatu Puckiego
Uzyskanie odpowiedzi na w/w zagadnienia wymaga zastosowania zarówno metod ilościowych i jakościowych.
Badanie jakościowe dotyczącego funkcjonowania organizacji pozarządowych z terenu PLGR, powinno objąć
min. wywiady indywidualne i wywiady pogłębione oraz kwestionariusze (lub inne uproszczone formy ankiety).
Badanie będzie przeprowadzone przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w pracy
z organizacjami pozarządowymi.
Termin realizacji badania 09.2019 – 12.2019.
Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) przygotowania raportu i przesłanie do akceptacji Zamawiającego w wersji elektronicznej do
20.11.2019, oraz ostatecznego w terminie do 10.12.2019
b) przeprowadzenie warsztatu podsumowującego – przedstawienie wniosków z badania do 15.12.2019
c) przekazania PLGR kompletu dokumentów, związanych z przeprowadzonym badaniem ( wywiady,
ankiety itp.).
Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu trenera, noclegu oraz wyżywienia. Zamawiający odpowiedzialny
będzie za przeprowadzenie rekrutacji uczestników oraz zapewnia miejsce prowadzenia szkoleń.
TERMIN ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE: 14.08.2019 r., godz. 12:00 (decyduje data wpływu oferty do Biura PLGR)
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 09.2019 – 12.2019
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III.
OPIS ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE:
Ofertę, sporządzoną wg. załączonego wzoru, w formie pisemnej składa się osobiście lub przesyła pocztą do
Biura PLGR, adres: 84-120 Władysławowo ul. Portowa 15 lub pocztą elektroniczną na adres biuro@plgr.pl. Na
korespondencji leży umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz napis: oferta do zapytania o cenę – analizy
stanu organizacji pozarządowych na obszarze Powiatu Puckiego
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCA, KTÓRY:



Posiada kompetencje niezbędne do przeprowadzenia badania, co udokumentuje załączonym CV.
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Weryfikacja powyższych wymagań odbędzie się na podstawie oświadczeń zawartych we wzorze oferty. Oferty
niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych, ani wariantowych. W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez wykonawcę, wszystkie
złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu. Rozliczenie z wybranym wykonawcą następować będzie w
rozliczeniu miesięcznym na podstawie umowy cywilno - prawnej.
IV.
KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Cena – 100 %
DODATKOWE INFORMACJE WS. ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Daniel Lessnau tel. 58 774 68 90, 722 224 585, e-mail biuro@plgr.pl
VI.

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a
także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających,
będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty.
Wszystkie przedmioty niniejszego zapytania podlegają obowiązkowemu znakowaniu zgodne z zasadami
promocji projektów finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, w szczególności
zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW 2014- 2020 która jest dostępna na stronie zamawiającego
www.plgr.pl oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcierolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiegawizualizacji-i-logotypy.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
•
posiadaniu co najmniej 10 % prawa głosu,
•
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
•
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z
członkiem organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
•
pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Załączniki:
1.

Załącznik nr 1 wzór oferty.
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