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ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI INFORMUJEMY
O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA USŁUGĘ ZBADANIA I UDOKUMENTOWANIA HISTORII LOKALNEJ
realizowanego w ramach
poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
I. Zamawiający
1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” z siedzibą w Piaskach,
ul. Lubelska 77a, 21-050 Piaski,
NIP: 7123140512, REGON: 060396557
tel./fax 81 52 53 012, e-mail: biuro@dolinagielczwi.org
2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 z siedzibą w Rejowcu Fabrycznym,
ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny
NIP: 5632348065, REGON: 0603922980
tel./fax 82 566 34 74, e-mail: biuro@promenadas12.pl
II. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zbadanie i udokumentowanie lokalnej historii - odszukanie nieznanych lub mało znanych
faktów historycznych, opowieści wspomnieniowych starszych ludzi, legend, podań, opowiadań związanych z obszarem.
Wykonanie obejmuje następujące elementy :
1. Przeprowadzenie badań terenowych na obszarze partnerskich LGD, tj. 11 gmin wiejskich i wiejsko-miejskich
woj. lubelskiego: Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Trawniki, Milejów, Siedliszcze, Rejowiec Fabryczny Miasto,
Rejowiec Fabryczny Gmina, Rejowiec, Chełm, Sawin.
2. Udokumentowanie zebranych informacji: skany dokumentów, fotografie, nagrania relacji mówionych.
3. Przekazanie Zamawiającym uporządkowanych materiałów wraz z wykazem zebranych materiałów w podziale
na gminy i tematykę.
III. Okres realizacji zamówienia
Czas: 4-5 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.
Przewidywany termin realizacji: 11.2017 – 03.2018.
IV. Minimalne wymagania dla wykonawcy, których spełnienie jest niezbędne dla wyboru oferty
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienie – oświadczenie
zawarte w składanej ofercie.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia – poświadczone
minimum 3 referencjami,
3. Dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia – opis kwalifikacji,
kompetencji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zamówienia (kopie
dokumentów będą wymagane w przypadku wyboru Oferenta – przed podpisaniem umowy).
V. Sposób przygotowania oferty
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim.
3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@dolinagielczwi.org. Złożona oferta
powinna zawierać:
a) nazwę i adres oferenta,
b) opis doświadczenia (zgodnie z pkt. IV 2 i 3),
c) termin ważności oferty,
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d) oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
e) cenę brutto.
VI. Termin składania ofert
Termin złożenia oferty upływa z dniem 3 marca 2017r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VII. Kryterium wyboru oferty
Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert wg:
1. cena – 50%,
2. doświadczenie – 50%.
VIII. Dodatkowe informacje:
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Agnieszka Rudawska, tel. 81 52 53 012,
biuro@dolinagielczwi.org, informacje w sprawie zaproszenia udzielane będą w dni robocze w godzinach 9.00-14.30.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert
bez podania przyczyny.
Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
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