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                                                       Mińsk Mazowiecki, 27.01.2022 r. 
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej 
ul. J. Tuwima 2A, lok. U3, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
tel. 25 758 80 68, e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl  
www.lgdziemiminskiej.pl  

 
Zapytanie o cenę na opracowanie raportu z ewaluacji  

 
 
I.  Zamawiający:  
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej 
ul. J. Tuwima 2A, lok. U3, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
tel. 25 758 80 68, e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl   www.lgdziemiminskiej.pl 
 
II. Przedmiot zamówienia: wykonanie ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-

2020 LGD Ziemi Mińskiej 
 

III.  Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: 
Część 1: Wyodrębnienie i przekazanie zebranych w procesie ewaluacji danych w celu ich 
wykorzystania do diagnozy obszaru LSR na kolejny okres programowania. Zakres danych 
obejmuje w szczególności: diagnozę sytuacji lokalnej (położenie geograficzne i komunikacja, 
ekonomia i finanse, mieszkańcy/ demografia, rolnictwo, rynek pracy, edukacja, ochrona 
zdrowia i opieka społeczna, kultura, tradycje i produkty lokalne, atrakcje turystyczne, kultura 
fizyczna, sport i rekreacja, ochrona środowiska i zasoby przyrodnicze, infrastruktura społeczna, 
aktywność społeczna i organizacje pozarządowe, grupy defaworyzowane), potencjał, zasoby i 
doświadczenie LGD (osiągnięte efekty, produkty realizacji LSR, realizacja finansowa LSR, 
realizacja planu komunikacji i doradztwo, zakorzenienie w społeczności – partycypacyjny 
charakter LSR, aktywizacja lokalna, współpraca ponadlokalna  i projekty międzynarodowe, 
biuro i zasoby kadrowe, rada LGD, partnerstwo (współpraca i władze), analiza SWOT (na 
podstawie danych: statystycznych, planistycznych (strategii lokalnych), z ewaluacji corocznych 
(warsztatów) przeprowadzanych przez LGD, pozyskanych z ankiet, z wywiadów pogłębionych.), 
itp.. Dane zostaną pozyskane z wykorzystaniem co najmniej następujących metod:  

− analiza danych zastanych (dokumentacji LGD, monitoringu realizacji strategii, innych 
dokumentów strategicznych, danych GUS, itp.) 

− ankietowanie metodą CAWI (z grupami zdefiniowanymi zarówno podmiotowo jak i 
przedmiotowo) 

− wywiady indywidualne IDI (realizowane bezpośrednio lub telefonicznie) z 
przedstawicielami wszystkich gmin, władz LGD, beneficjentów oraz wnioskodawców, 

− zogniskowany wywiad grupowy z lokalnymi liderami. 
Część 2: Wykonanie ewaluacji zewnętrznej LSR LGD Ziemi Mińskiej zgodnej z Wytycznymi 
MRiRW nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Wytyczne stanowią załącznik nr  1 do zapytania. 
W przypadku wejścia w życie nowych lub zaktualizowanych wytycznych, wykonanie ewaluacji 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi. 
 

IV. Warunki udziału w postępowaniu:  
1) Udokumentowane doświadczenie w realizacji przynajmniej dwóch badań ewaluacyjnych 

programów współfinansowanych ze środków publicznych, w tym jedno musi dotyczyć 

mailto:biuro@lgdziemiminskiej.pl
http://www.lgdziemiminskiej.pl/
mailto:biuro@lgdziemiminskiej.pl
http://www.lgdziemiminskiej.pl/


                   
                
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 

rozwoju obszarów wiejskich. Minimalna wartość badań musi stanowić co najmniej 
wartość ¾ ceny zaoferowanej w złożonej ofercie. 

2) Dysponowanie zespołem co najmniej 3 ekspertów, w tym: kierownika badania, który 
posiada doświadczenie w koordynacji badań ewaluacyjnych, eksperta posiadającego 
doświadczenie w realizacji badań o charakterze jakościowym i ilościowym, eksperta 
posiadającego doświadczenie w realizacji badań o charakterze społeczno-gospodarczym.  

Na potwierdzenie spełniania pierwszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 
powinien do oferty załączyć oświadczenie w formie wykazu zrealizowanych badań 
ewaluacyjnych odpowiadających przedstawionym wymogom, na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 2 do zapytania, wraz z dokumentami poświadczającymi, że zadania zostały 
wykonane w terminie i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokoły odbioru, itp.). 
Na potwierdzenie spełniania drugiego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca powinien 
do oferty załączyć oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku, na formularzu 
stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania. 
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów 
załączonych do oferty. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą 
„spełnia –nie spełnia”.  
 

V. Przesłanki odrzucenia oferty: 
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 
b) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu, 
c) została złożona po terminie. 

 
VI. Terminy realizacji  
a) Część 1 - wyodrębnienie i przekazanie zebranych w procesie ewaluacji danych w celu ich 

wykorzystania do diagnozy obszaru LSR na kolejny okres programowania: do dnia 31.05.2022 r. 
b) Część 2 – wykonanie ewaluacji zewnętrznej: do dnia 30.09.2022 r. (zakończenie ewaluacji 

rozumiane jako przekazanie raportu końcowego z ewaluacji) 
VII. Kryteria oceny ofert:  

Kryterium 1: jakość badania – waga oferty 51% 
Kryterium 2: cena – waga oferty 49% 
Sposób przyznawania punktów za spełnianie kryterium „jakość badania”: 
Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty w przedziale 0-51 pkt. za jakość badania 
rozumianą jako jakość koncepcji badania, jakość metodyki, narzędzi badawczych oraz sposobu 
organizacji badania ocenioną na podstawie złożonej oferty –zgodnie z poniższym schematem: 

wysoka jakość badania – 51 pkt. 
przeciętna jakość badania – 25 pkt. 
niska jakość badania – 0 pkt. 

 
Sposób przyznawania punktów za spełnianie kryterium „cena”: 

Stopień spełniania kryterium ceny badanej oferty   

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta okaże się 
najkorzystniejsza, tj. uzyska najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych ofercie  
w kryteriach „jakość badania” i „cena”. 

VIII. Sposób przygotowania oferty:  
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym na załączonym formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 4 
do zapytania, drogą poczty elektronicznej w formie skanu podpisanych dokumentów.  

2) Do oferty dołącza się:  
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− oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu na 
formularzach stanowiących zał. nr 2 i 3 do zapytania oraz 

− opis sposobu realizacji badania, zawierający co najmniej następujące elementy:  
a) Kontekst realizacji badania. 
b) Cele badania. 
c) Obszary/ pytania badawcze. 
d) Opis metodyki badania (Minimum metodyczne badania powinno zapewnić 

triangulację metod i źródeł danych, w związku z czym w badaniu powinny być 
zastosowane: analiza danych zastanych, badanie jakościowe i badanie ilościowe. 
Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w Podręczniku monitoringu i 
ewaluacji LSR, stanowiącym zał. nr 5 do zapytania. Oferta powinna szczegółowo 
wskazać wielkość i strukturę prób badań ilościowych i jakościowych wraz z 
uzasadnieniem.) 

e) Sposób prezentacji wyników. 
f) Harmonogram realizacji badania. 

Powyższe elementy będą podlegać ocenie względem kryterium „jakość badania”.  
3) Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając 

odpowiednie oświadczenie drogą poczty elektronicznej na adres 
biuro@lgdziemiminskiej.pl. 

4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
 

IX. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy złożyć w terminie do 03 lutego 2022 r. do godz. 15:00 na adres 
biuro@lgdziemiminskiej.pl (decyduje termin dostarczenia oferty na adres poczty elektronicznej 
Zamawiającego). 
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 

1. Osoba upoważniona do kontaktu: Piotr Rawski – Prezes Zarządu, Dyrektor Biura LGD Ziemi 
Mińskiej – tel. 510 197 085 

2. Istotne warunki przyszłej umowy: 
Rozliczenie umowy nastąpi w dwóch częściach: 

− po odbiorze części 1 przedmiotu zamówienia obejmującego wyodrębnienie i 
przekazanie zebranych w procesie ewaluacji danych w celu ich wykorzystania do 
diagnozy obszaru LSR na kolejny okres programowania – w wysokości 70% 
wynagrodzenia płatne przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury; 

− po odbiorze części 2 przedmiotu zamówienia obejmującej wykonanie ewaluacji 
zewnętrznej – w wysokości 30% wynagrodzenia płatne przelewem w terminie 14 dni 
od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury; 

3. Informacje dodatkowe:  
1) Zamawiający zastrzega możliwości zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.  
2) Nie dopuszcza się ofert częściowych. 
3) Wykonawców, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, informuje się 

indywidualnie o wyniku postępowania drogą e-mailową. 
4) Informacja RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1. Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 
Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;  
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2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z wyborem wykonawcy ewaluacji zewnętrznej;  

3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja z przeprowadzonego postępowania, w szczególności Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie; 

4. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwałości umowy 
ramowej; 

5. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

6. Wykonawca posiada:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 
Wykonawcy;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich 
zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania ws. wyboru wykonawcy 
zamówienia;  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;  

7. Wykonawcy nie przysługuje:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
ZAŁĄCZNIKI: 
1. Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
2. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu 
3. Oświadczenie o dysponowaniu zespołem eksperckim  
4. Formularz oferty 
5. Podręczniku monitoringu i ewaluacji LSR 

 
 
 


