ZAPYTANIE OFERTOWE
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”

informuje o naborze ofert na: przygotowanie i przeprowadzenie badań nad obszarem
objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO” w zakresie
potencjału intelektualnego i zasobów ludzkich obszaru EGO
Przedmiotem oferty jest:
- Opracowanie metodologii badań oraz narzędzi badawczych:
1. Wzoru karty identyfikacyjnej zawierającej dane osobowe, zdjęcie i historię życia badanej
osoby,
2. Wzorów kwestionariuszy i ankiet – źródło informacji do opracowania danych
dotyczących celów badania: zbadania nastawienia osób wobec m.in. współpracy z
sektorem przedsiębiorców, inicjowania działań na rzecz poprawy jakości życia w
regionie i promocji oraz rozwoju turystyki
- Przeprowadzenie badania:
• Dokonanie analizy potencjału intelektualnego i inwentaryzacji zasobów ludzkich
określonego wyżej obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem osób działających w sferze
kultury niematerialnej:
− osób pochodzących lub zamieszkałych na terenie obszaru EGO, posiadających
istotne kwalifikacje, umiejętności, dorobek naukowy mogący stanowić
wsparcie dla działań podejmowanych na rzecz rozwoju regionu i jego
promocji;
− osób zajmujących się podtrzymywaniem ginących zawodów,
charakterystycznych dla obszaru EGO;
− osób zajmujących się ceramiką, rzeźbą, hafciarstwem i innymi formami
rękodzieła;
− osób gromadzących eksponaty związane z tradycją kultywowaną na obszarze
EGO;
− osób zajmujących się zdobnictwem regionalnym;
− osób zajmujących się kulinariami i produktem lokalnym;
− historią regionu, w tym pisarstwem przed i po wojennym o terenach obszaru
EGO
• Dokonanie analizy zebranych danych i wyłonienie min. 100 osób z obszaru EGO
• Sporządzenie raportu końcowego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym: w formie
opracowania - katalogu do umieszczenia w wersji elektronicznej na stronie internetowej
LGD (wersja drukowana będzie dostępna w siedzibie biura Stowarzyszenia)
1. Termin realizacji zamówienia: 15.03.2013-15.04.2013
2. Miejsce realizacji zamówienia: 10 gmin objętych LSR Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”
3. Termin wyłonienia Wykonawcy do 15.03.2013 roku.

Wymagania dla wykonawcy
Wykonawca powinien wykazać się:
• zasobami kadrowymi niezbędnymi do prawidłowego przeprowadzenia badań w w/w
zakresie
• doświadczeniem w prowadzeniu badań w w/w zakresie
• znajomością terenu objętego badaniem
• mile widziane będzie doświadczenie we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania
W związku z obowiązkiem zachowania zasad promocji projektów współfinansowanych przez
Unię Europejską oferent zobowiązany jest przy realizacji w/w zadania do posługiwania się
właściwymi logotypami, zgodnie z Księgą wizualizacji PROW 2007-2013.

Dokumenty:
• Wypełniony formularz oferty cenowej wg wzoru załączonego do zapytania ofertowego
• Dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu badań w w/w zakresie
• Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu niezbędnych zasobów kadrowych do
przeprowadzenia badań
• Propozycje formy graficznej karty identyfikacyjnej i katalogu oraz opis działań realizacji
badania

Oferty i zapytania należy kierować do dnia 14.03.2013 roku. na adres e-mail:
biuro@liderwego.pl . Oferty muszą wpłynąć do biura Lokalnej Grupy Działania: Plac Wolności 2,
19-400 Olecko do dnia 14.03.2013 do godz.16.00

