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PĄekt pn. ,,Kreatoľ Przedsiębiorczości'' dofinansowany jest ze śĺodkiw Programu Rozwoju obszarów Wiejskich ĺalata20t4-2020 w ľamach
pžiaania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjaţwy LEADER, Poddziałania 19.3 Pľzygotowanieiĺealizacjadziałań w zakresie

wspołpľacy z lokalną grupą działania
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Zapytanie ofeľtowe 1/2018/KP z dnia 20.07.2018

dla Anĺmatora w ramach projektu Kľeatoľ PrzedsĺębiorczoŚcĺ.

Lokalna Gľupa Dziú'aniaPonidzie, ul. Słabska 13,28-400PiÍlczőw wpisana do Rejestru
Stowaľzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pľowadzonego pÎzez Sąd Rejonowy w Kielcach pod
nľ KRS- 0000299599, NIP - 662-179-09-12, REGON - 260214389
zw aîa đalej Zaĺnaw iaj ący m, ZapÎ asza do złożenía o feľty cenowej dl a
Animatora w ľamach projektu Kĺeatoľ Przedsiębiorczości.

L Szczegőłowy opis przedmiotu zapytanĺa.
Pľzedmiotemzapýanía są usługi/doradztwo Animatora w Lokalnym Centľum Wspierania
Przedsiębioľczości w ramach proj ektu Kľeator Pľzedsiębioľczości.

2. SzczegőŁory za|<res obowiązków:
Animatoľ bęđzie kieľował swoje usługi doľadztwa do Beneficjentów Lokalnego Centrum
Wspieľania Pľzedsiębiorczości. W ľamach usług Animatoľ udzieli poľady/pomocy w zakľesie
poszukiwania dotacji na rozpoczęcielľozwinięcie działalności gospodarczej, pomocy w pisaniu
biznesplanów, pomocy w rozliczenia dotacji, pomocy w zakresie zdobywania dodatkowych
kwalifikacji
Czaspracy:.
Śľednio 80 godzin na miesiąc .Przezokľes 23 miesięcy.
Łączny czaspţacy w całym okľesie obowiąywania umowy 1840 h.

Foľma zatrudnienia: umowa zlecenie
Miejsce pÎacy:28-400 Pińczów, ul. Słabska 13

Umowa zawartana okľes: (lipiec 2018 ľ. do maj 2020 t.)
Przy czym okres zawaľcia umowy możę ulec zmianom jednak łączny czas pracy w całym
projekcie pozostanie bez zmian.

3. Podstawowe wymagania:
Wykształcenie:
wyższe,pľefeľowane o specjalności: ekonomia lub zarządzanie i marketing
Wymagania minimalne:
Znajomość obsługi komputeľa (aľkusz kalkulacyjny, edytoľ testu)
znajomośó przepisów dot. PROW nalata2}14-2020, RPo wŚ zoĺą-zozo,
znajomośó odpowiednich przepisów prawa (m.in. ustawy o fundacjach, stowaľzyszeniach),
znajomośó metod i technik zaľządzania projektami,
wiedza w zakľesie pozyskiwania funduszy,
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Projektpn.,,KľeatorPrzedsiębioľczości'' dofinansowanyjest ześľodkówProgramuRozwojuobszarÓwWiejskichnalata20l4-2020wramach
Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER' Poddziałania l9.3 Przygotowanie ireaÍizac1a działan w zakresie

wspołpracy z lokalną grupą działania

min. 1 ľok doświađczenia \ľ pracy Z projektami unijnymi

4. Vŕ celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez ZamawíĄącego nie mogą
być udzielane pođmiotom powiąZanym z îím osobowo lub kapitałowo. Pľzez powiązanie
kapitałowe lub osobowe ľozumie się wzajemne powiryania między ZamawiĄącym lub osobami
upoważnionymi do zaciągaria zobowiązafi w imieniu Zamawiającego lub osobaĺni
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związaĺe z pľzygotowaniem i
pľZepľo\Ă/adzeniem pľocedury wyboru wykonawcy a wykonawcą' polegające W szczególności na:

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmnią 10%uđziałőw lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji czfonka organu nadzorczego Iub zarządzającego, pľokurenta lub

pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w zwíązku małżeńskim, w stosunku pokĺewieństwa lub powinowactwa w

linii prostej,
e) Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku pľawnym lub faktycznym, Że moŻe to

budzić, uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

5. Kľýeľia wyboru ofeľt:
- cena (100%)
(Cena najĺiŻszej ofeľty/Cena badanej ofeľty) x 100 : ilośó punktów

6. Miejsce i teľmin zŁoŻeniaofeľty:
ofeľtę naleŻy złoŻyć: w biuľze LGD Ponidzie ul. Słabska 13 w zamkniętej kopercie, na
dołączonym Foľmulaľzu ofertowym załączĺik nľ 1 wţaz z załącznikíem nľ Ż Ośrľĺadczenĺe o
bľaku powiązań kapĺtałowych lub osobowych i z załącznikiem nľ 3 Klauzuľa ĺnfoľmacyjna
do dnia 27.07 .2018 ľ. do godz. 15-stej lub drogą e-mailową na adľes biuľo@,lgdponidzie.pl do
godz 15-stej . Liczy się data i godziĺa wpływu ofeľty do biura LGD.

7. Infoľmacje dodatkowe.
o wynikachZamawiĄący zawiadomi ofeľentódWykonawców telefonicznie lub pisemnie.
Do udziału w postępowaniu dopuszczone są osoby ťlzyczne oľaz osoby ťĺzyczne prowadzące
dzíałalność, gospodarczą pod waľunkiem osobistego wykonywania z\ecenia.
Zamawiający zastľzega sobie prawo do anulowaniazapýaniabezpodaniaprzyczyny.
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