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Barlinek, dnia 15 stycznia  2018 r. 

 

ZAPYTANIE O CENĘ 

 

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą w przy ul. Sądowej 8, 74-320 Barlinek zwraca się z prośbą 
o przedstawienie oferty na:  
 

Świadczenie doradztwa prawnego dla Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” 

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
  
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

 

1) Udzielanie wyjaśnień i interpretacji przepisów sektorowych w zakresie wdrożenia Lokalnej 

Strategii Rozwoju dotyczących zastosowania przepisów rozporządzenia M RiRW w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w 

ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych 

przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie 

zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" 

oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej spo łeczności; 

2) Opracowaniu stanowiska do pojawiających się pytań wdrożeniowych kierowanych ze strony 

potencjalnych wnioskodawców w kwestiach uwarunkowań formalno-prawnych; 

3) Weryfikacja i aktualizacja bieżących dokumentów stowarzyszenia (procedur oceny i wyboru 

operacji, lokalnych kryteriów wyboru operacji i innych aktów wewnętrznych) pod kątem 

zgodności z obowiązującymi Wytycznymi MRiRW lub MGMiŻS, interpretacjami i wyjaśnieniami 

ze strony ARiMR w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjat ywy 

LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 oraz zmieniających się przepisów prawa 

unijnego i krajowego w tym zakresie; 

4) Wsparcia związanego z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju w postaci opiniowania stanowiska LGD do protestu składanego w związku z odmową 

przyznania płatności zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności; 

5) Opracowanie na rzecz LGD stanowiska w przedmiocie ponownego rozpatrzenia i oceny operacji 

po przekazaniu sprawy do ponownej oceny przez Samorząd Województwa; 

6) Udzielanie informacji o obowiązującym stanie Wytycznych MRiRW i interpretacji i wyjaśnień 
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ze strony ARiMR w zakresie zadań Biura i Rady LGD w przedmiocie oceny i wyboru operacji na 

podstawie lokalnych kryteriów wyboru i ustalenie kwoty wsparcia zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności; 

7) Analiza i wsparcie w zakresie kosztów bieżących i aktywizacji na realizację LSR zgodnie  

z przepisami rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

8) Zbieranie i aktualizowanie informacji o dostępnych środkach pomocowych komplementarnych do 

LSR oraz sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów LSR; 

9) Bieżącej pomocy prawnej w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo stowarzyszeń;  

10) Dokonywanie bieżącego szkolenia członków organu decyzyjnego w przedmiocie aktualnych 

uwarunkowań prawnych związanych z oceną, wyborem operacji i ustaleniem kwoty wsparcia. 

11) Usługi polegać będą uzupełniająco na świadczeniu innych usług obejmujących  

w szczególności udzielanie informacji m.in.: w formie elektronicznej i telefonicznej 

uwzględniając sporządzanie analiz lub projektów dokumentów.  
 

1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 
a) Nazwę i adres oferenta, 
b) Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu o cenę, 
c) Wartość oferty  

2. Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką 
firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. 
 

3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera bądź też 
dostarczona osobiście do Biura LGD pod adres: 

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” 

ul. Sądowa 8 

74-320 Barlinek 

Istnieje możliwość przesłania oferty faksem na numer: 95/ 746 03 60 

lub pocztą elektroniczną pod adres: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl 

4. Termin składania oferty upływa w dniu  
 

5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
 

1)  
 

 

19. stycznia 2018 r. o godz. 12.00 

Cena za usługę 

 

100 % 
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