
Rusiec, 10 maja 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018
NA KOMPLESOWĄ ORGANIZACJĘ OPERACJI PT. „SENIOR Z PASJĄ - WZMOCNIENIE

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POPRZEZ ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO SENIORÓW GMINY
NADARZYN” DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE

I. Nazwa realizowanego projektu:

Zamawiający Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice ul. Osiedlowa 72,
Rusiec                 05-830 Nadarzyn NIP 5342507756 REGON 362302746 KRS 0000571844
zaprasza  do  składania  ofert  na  kompleksową  organizację  operacji  pt.  „Wzmocnienie
integracji społecznej poprzez rozwój kapitału społecznego seniorów gminy Nadarzyn”.

II. Opis przedmiotu i zakresu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest kompleksowa organizacja operacji pt. „Wzmocnienie integracji
społecznej  poprzez  rozwój  kapitału  społecznego  seniorów  gminy  Nadarzyn”  dla  Lokalnej
Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice (dalej LGD). 

W  ramach  planowanego  zadania  przewidziana  jest  organizacja  kompleksowej  usługi
skierowanej  do  osób  starszych  i  seniorów  z  trenu  działania  LGD.  Operacja  składa  się  z:
kompleksowej  organizacja  tygodniowej  wizyty  studyjno-szkoleniowej  nad  polskie  morze,
kompleksowej  organizacji  całodziennej  wizyty  studyjno-szkoleniowej  do  Sandomierza,
Konferencja senioralna w Nadarzynie oraz Piknik senioralny. Nabór uczestników wydarzenia
będzie  otwarty.  Tematyka  szkolenia  jednodniowego  obejmować  będzie  Rozwój  kapitału
społecznego,  animacji,  pozyskiwania  środków  zewnętrznych  na  projekty  seniorów,
moderacja  dyskusji  dotyczących  tematyki  ochrony  środowiska,  roli  seniorów  we
współczesnym  świecie.  Tematyka  szkolenia  podczas  wyjazdu  tygodniowego:   Zajęcia
merytoryczne  -  Działania  Leader  i  RLKS  dostępne  dla  JST,  Realizacja  operacji  w  ramach
lokalnych strategii rozwoju dla organizacji senioralnych, Pozyskiwanie i rozliczanie środków
budżetowych - Komplementarne programy budżetowe programu wieloletniego „Senior+” na
lata 2015-2020 oraz programy MKiDN dla organizacji senioralnych, Kalejdoskop pomysłów –
aktywne metody pracy z  dziećmi,  Metody pracy z tzw. trudną młodzieżą,  Wrażliwość na
niepełnosprawność  -  sposoby postępowania  z  osobami  niepełnosprawnymi,  Wolontariusz
medyczny - jak radzić sobie z emocjami?, Wolontariusz kultury – społeczny animator, Jak
skutecznie przygotować i profesjonalnie przeprowadzić akcję wolontariacką oraz organizacja
wizyty studyjnej w lokalnej organizacji senioralnej. 

Zadaniem  Wykonawcy  będzie  opracowanie  regulaminu  projektu  określającego  zasady
naboru  uczestników  i  wskazującego  nieodpłatny  i  niekomercyjny  zakres  realizowanej
operacji.  Projekt  regulaminu  stanowi  załącznik  do  zapytania  ofertowego.  W  ofercie
Wykonawca  przedstawi  propozycję  regulaminu  na  bazie  projektu  opracowanego  przez
Zamawiającego. 
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Celem  operacji  jest  integracja  mieszkańców  gminy  Nadarzyn  poprzez  organizację
tygodniowej wizyty studyjno-szkoleniowej nad polskie morze, całodziennej wizyty studyjno-
szkoleniowej do Sandomierza oraz podsumowującej Konferencji senioralnej w Nadarzynie.

Zakres rzeczowy i finansowy operacji określono w zestawieniu rzeczowo-finansowym:

Nazwa zadania 
Jedn. miary

Ilość / 
liczba

Uzasadnienie/Uwagi
Źródło ceny i marka, typ lub rodzaj

Parametr(y) charakteryzujące(y) przedmiot

Kompleksowa organizacja 
tygodniowej wizyty studyjno-
szkoleniowej nad polskie 
morze

szt 1

Usługą  zostanie  objętych  maksymalnie  20  seniorów  plus
osoby towarzyszące. Zakłada się otwarty nabór uczestników
przy  współpracy  lokalnej  organizacji  działającej  w  obszarze
polityki  senioralnej  w  Nadarzynie.  Udział  uczestników
nieodpłatny. Osoby towarzyszące posiadające doświadczenie
współpracy  z seniorami.  W ramach usługi  znajdą się koszty
dojazdu  na  trasie  Nadarzyn-ośrodek  nad  morzem  (np.
Sanatorium  Kamienny  Potok  w  Sopocie)  -  Nadarzyn.  W
ramach  usługi  zorganizowany  zostanie  wyjazd  jednodniowy
do  Trójmiasta  obejmujący  zwiedzanie  Akwarium  w  Gdyni
wraz z zapewnieniem wejścia do atrakcji; organizacja dyskusji
na  miejscu  dotyczącej  ochrony  środowiska  i  możliwości
przełożenia  miejscowych doświadczeń na grunt  działalności
na  obszarze  LSR  Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.
Zorganizowanie  dla  uczestników  wyjazdu  studyjnego  co
najmniej  trzech  spotkań  z  branżową  organizacją  seniorów
współpracują  z  seniorami  z  gminy  Nadarzyn  zgodnie  z
wytycznymi  Wykonawcy.  Szkolenia  na  miejscu  dla
uczestników  dotyczące  rozwoju  kapitału  społecznego,
animacji,  pozyskiwania  środków  na  projekty  seniorów,
moderacja  dyskusji  dotyczących  tematyki  ochrony
środowiska,  roli  seniorów we współczesnym świecie itp.  W
ramach usługi zaplanowany zostanie 5 noclegów w pokojach
dwuosobowych  o  standardzie  nie  niższym  niż  ***
hotel/pensjonat/sanatorium  wraz  z  całodziennym
wyżywieniem dla uczestników wizyty studyjno-szkoleniowej.
Ubezpieczenie  uczestników.  W  ramach  obowiązków
wykonawcy  będzie  dodatkowo  opracowanie  ankiet
ewaluacyjnych,  których  treść  zostanie  sformułowana  przez
Wykonawcę  i  zatwierdzona  przez  Zamawiającego  przed
wyjazdem; Przygotowanie i zebranie od uczestników wyjazdu
ankiet  ewaluacyjnych.  Po  zakończeniu  wizyty  studyjnej
Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przedstawienia
Protokołu  Odbioru,  który  będzie  zawierał  m.in.:  raport  z
przeprowadzonej wizyty studyjnej wraz z całą dokumentacją
fotograficzną, listami obecności uczestników. 

Kompleksowa organizacja 
całodziennej wizyty studyjno-
szkoleniowej do Sandomierza

Szt. 1 Usługą  zostanie  objętych  maksymalnie  20  seniorów  plus
osoby towarzyszące. Zakłada się otwarty nabór uczestników
przy  współpracy  lokalnej  organizacji  działającej  w  obszarze
polityki  senioralnej  w  Nadarzynie.  Udział  uczestników
nieodpłatny. Osoby towarzyszące posiadające doświadczenie
współpracy  z seniorami.  W ramach usługi  znajdą się koszty
dojazdu  na  trasie  Nadarzyn-Sandomierz-Nadarzyn.
Organizacja  i  prowadzenie  szkolenia  dla  uczestników  z
tematyki   rozwoju  kapitału  społecznego,  animacji,
pozyskiwania  środków  na  projekty  seniorów,  moderacja
dyskusji  dotyczących  tematyki  ochrony  środowiska,  roli
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seniorów we współczesnym świecie itp. Spotkanie z lokalną
organizacją  branżową  działającą  w  obszarze  polityki
senioralnej.  Obiad  na  miejscu  (dwudaniowy).  Opłacenie
wejściówek  do  atrakcji  na  miejscu  oraz  wycieczka  z
przewodnikiem  PTTK  po  Sandomierzu.  W  ramach
obowiązków  wykonawcy  będzie  dodatkowo  opracowanie
ankiet  ewaluacyjnych,  których  treść  zostanie  sformułowana
przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Zamawiającego przed
wyjazdem; Przygotowanie i zebranie od uczestników wyjazdu
ankiet  ewaluacyjnych.  Po  zakończeniu  wizyty  studyjnej
Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przedstawienia
Protokołu  Odbioru,  który  będzie  zawierał  m.in.:  raport  z
przeprowadzonej wizyty studyjnej wraz z całą dokumentacją
fotograficzną, listami obecności uczestników. 

Konferencja senioralna w 
Nadarzynie

Szt. 1

Usługą  zostanie  objętych  co  najmniej  50  uczestników.
Organizacja  całodziennej  konferencji  w  Nadarzynie  i
prowadzenie  spotkania  organizacji  pozarządowych
działających w sektorze polityki senioralnej w szczególności z
gminy  Nadarzyn  z  członkami  Rad  Sołeckich.  Zapewnienie
poczęstunku  dla  uczestników  w  postaci  kawy,  herbaty,
soków,  obiad,  promocja  wydarzenia  w  postaci  druku  i
dystrybucji plakatów (co najmniej 50 sztuk plakatów rozmiar
co  najmniej  A2  jednostronne/druk:  kolor.  Materiały
oznakowane zostaną zgodnie z wytycznymi LGD. 

Piknik senioralny Szt. 1

Usługą  zostanie  objętych  co  najmniej  50  uczestników.
Organizacja pikniku senioralnego spotkania seniorów z Rady
seniorów  z  seniorami  z  Nadarzyńskiego  Uniwersytetu
Trzeciego  Wieku  w  celu  podzielenie  się  zdobytą  wiedzą  i
doświadczeniem,  organizacja  wystawa  zdjęć.  Użyczenie
terenu sali widowiskowej przy PP w Nadarzynie; organizacja
poczęstunku  dla  co  najmniej  50  uczestników,  zespół
muzyczny, zakup niezbędnego sprzętu, organizacja drobnych
konkursów  wiedzy  o  LGD  i  Leader  z  drobnymi  nagrodami
(kijki, koszulki, piłki rehabilitacyjne), organizacja pogadanki nt.
ochrony  środowiska  oraz  roli  seniorów  w  społeczeństwie
obywatelskim, organizacja panelu z udziałem przedstawicieli
Biblioteki w Nadarzynie.

Zakres realizowanych wskaźników w ramach operacji:

Wskaźnik
Wartość

docelowa
wskaźnika

Jednostka
miary

wskaźnika
Sposób pomiaru wskaźnika

Liczba wydarzeń innowacyjnych 
animujących integrację lokalnych 
społeczności 

5 sztuk Lista obecności 

Liczba osób, które wzięły udział w 
innych innowacyjnych formach 
animujących integrację lokalnych 
społeczności

85 osoby Lista obecności 

III. Terminy i miejsce realizacji:

Sierpień -październik 2018 roku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice
ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn (siedziba mieści się w Szkole Podstawowej w Ruścu)

NIP 5342507756 REGON 362302746 KRS 0000571844
tel.: +48 575-905-308 lub +48 (22) 729-81-97 wew. 136

email: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl www: www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl
Sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja stowarzyszenia: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Czerniakowska 100, 00 - 454 Warszawa

http://www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/
mailto:lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl


IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału 
w postępowaniu:
1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem
zamówienia - potwierdzone kodem PKD, Wykonawca zapewni aby przedmiot zamówienia w
zakresie  wizyt   studyjno-szkoleniowych  realizowany  był  przez  podmiot  uprawniony  do
prowadzenia  działalności  gospodarczej  w  zakresie  organizowana  imprez  turystycznych
oraz/lub  pośredniczenia  na  zlecenie  klientów  w  zawieraniu  umów  o  świadczenie  usług
turystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).
2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień;
3. złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego;
4. do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych
między zamawiającym a oferentem. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zakupu materiałów i usług niezbędnych do wykonania
zadania. Zaproponowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania
zamówienia.

V. Oferta:

Oferta  powinna  być  sporządzona  na  formularzu  ofertowym  stanowiącym  załącznik  do
zapytania ofertowego, w formie pisemnej w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Do oferty powinien
być dołączony opis doświadczenia oferenta lub referencje. Niedopuszczalne jest składanie
ofert częściowych.

VI. Kryteria oceny ofert: 

a) cena – 50% 
b) doświadczenie w realizacji podobnych wyjazdów lub wydarzeń- 30% 
c) proponowany harmonogram operacji -wizyty  studyjno-szkoleniowej/program konferencji 
– 20%  

Opis sposobu przyznania punktacji:

Ocena kryterium nr a 

Liczba punktów =
najniższa zaoferowana cena netto x 
50
----------------------------------------------- 
cena netto w badanej ofercie 

Maksymalna liczba punktów: 50 
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Ocena kryterium nr b 

Liczba punktów =
liczba wyjazdów lub wydarzeń w 
badanej ofercie x 30 
----------------------------------------------- 
najwyższa liczba wyjazdów lub 
wydarzeń

Maksymalna liczba punktów: 30

Ocena kryterium nr c

Ocenie  będzie  podlegał  całościowy  pomysł  Wykonawcy  na  realizację  proponowanego
harmonogramu operacji. W ramach kryterium ocenie podlegały będą następujące elementy:
spójność i trafność oraz adekwatność zakresu wyjazdu do celów operacji. 

Maksymalna liczba punktów: 20

VII. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2018r., do godz. 15.00
w formie papierowej lub elektronicznej. 

VIII. Miejsce składania ofert:

Biuro  LGD  ul.  Osiedlowa  72,  Rusiec  05-830  Nadarzyn  (siedziba  mieści  się  w  Szkole
Podstawowej w Ruścu) lub w formie elektronicznej na adres email:  lgd@nadarzyn-raszyn-
michalowice.pl. Decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia. 

X. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

Wykluczeniu będzie podlegać oferta z zaistnieniem podejrzenia powiązania kapitałowego lub
osobowego między zamawiającym a oferentem a w szczególności:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c)  pełnienie  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej;
e) pozostawanie z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Odrzucone też będą oferty których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, złożone
przez  oferenta,  który  nie  spełnia  warunków  określonych  w  zapytaniu  ofertowym  oraz
złożone po terminie.
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XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) Zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania, bez wyboru żadnej z
ofert – bez podania przyczyny.
b) Możliwości rozwiązania umowy w wyniku niezaakceptowania postępowania ofertowego
przez ARiMR.
c) Ewentualna zmiana terminu realizacji możliwa tylko za zgodą zamawiającego, wyłącznie w
wypadkach istnienia nieprzewidzianych okoliczności.

W  sprawach  nieuregulowanych  w  zapytanie  zastosowanie  mają  przepisy  rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców
zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji  oraz warunków dokonywania
zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 396).

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie
powoduje
powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2018 - Formularz ofertowy 

____________________
      Miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

_________________________ 
Imię i Nazwisko/ nazwa oferenta 
________________________
NIP
_______________________
REGON
________________________
KRS
____________________________ 
adres zamieszkania/ adres siedziby

OFERTA DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE NA
KOMPLESOWĄ ORGANIZACJĘ OPERACJI PT. „WZMOCNIENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

POPRZEZ ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO SENIORÓW GMINY NADARZYN” DLA
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2018 oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia
za:

Cenę netto.........................zł (słownie ……………………….......................................................)
Podatek VAT......................zł (słownie ……………………….......................................................)
Cenę brutto........................zł (słownie ……………………….......................................................)

Oświadczenie oferenta: 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę/ zastrzeżeń do jego
treści.
2.  Oświadczam,  że  jestem  uprawniony  do  występowania  w  obrocie  prawnym  zgodnie
wymaganiami ustawowymi. 
3. Oświadczam, że posiadam ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania
prac lub czynności określonych w niniejszym zapytaniu. 
4. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i  doświadczenie, potencjał  ekonomiczny i
techniczny niezbędny do wykonania zamówienia. 
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5. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
6. Deklaruję, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu
ofertowym” są kompletne i prawdziwe. 
7. Informuję, że w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy
na warunkach zawartych w zaproszeniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
8.  Upoważniam  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego  do  przeprowadzenia
wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych
informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia. 

Osobą  upoważnioną  do  kontaktu  z  Zamawiającym  w  przypadku  udzielenia  zamówienia  jest:
___________________________

____________________________________ 
data i czytelny podpis oferenta
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2018 - projekt Regulaminu projektu
„Wzmocnienie integracji społecznej poprzez rozwój kapitału społecznego seniorów gminy
Nadarzyn” realizowanego w ramach wdrożenia lokalnej strategii rozwoju LGD Nadarzyn-

Raszyn-Michałowice na lata 2014-2020

- Projekt - 

REGULAMIN PROJEKTU
„Wzmocnienie integracji społecznej poprzez rozwój kapitału społecznego seniorów gminy
Nadarzyn” realizowanego w ramach wdrożenia lokalnej strategii rozwoju LGD Nadarzyn-

Raszyn-Michałowice na lata 2014-2020

I.INFORMACJE OGÓLNE
1. Projekt realizowany jest w ramach operacji własnej LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice i
finansowany  w  ramach  poddziałania  19.2  Wdrożenie  lokalnych  strategii  rozwoju
współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
2.  Przedmiotem  regulaminu  jest  sprecyzowanie  ogólnych  warunków  uczestnictwa  w
projekcie, procedur rekrutacji, zasad organizacji działań oraz praw i obowiązków uczestników
projektu oraz Organizatora projektu.
3. Realizatorem projektu jest Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice ul.
Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn (siedziba mieści się w Szkole Podstawowej w Ruścu)
NIP 5342507756 REGON 362302746 KRS 0000571844 tel.:  +48 575-905-308 lub +48 (22)
729-81-97  wew.  136,  email:  lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl www:  www.nadarzyn-
raszyn-michalowice.pl.
4.  Celem  projektu  jest  stworzenie  warunków  sprzyjających  pobudzeniu  i  rozwijaniu
działalności  woluntarystycznej,  jako  formy  aktywności  obywatelskiej  i  możliwości
uczestniczenia w życiu lokalnych społeczności poprzez profesjonalne przygotowanie do bycia
wolontariuszem 20 seniorów. Cel ten będzie realizowany poprzez:
• promocję pozytywnego wizerunku wolontariatu jako formy aktywności obywatelskiej
wśród seniorów;
• podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu wolontariatu i korzyści z niego
płynących wśród osób starszych;
• zwiększenie motywacji do podjęcia działań na rzecz społeczności lokalnych wśród osób
w wieku 60+ poprzez upowszechnienie dobrych praktyk wolontariatu seniorów.
5. Projekt realizowany jest w okresie od sierpnia do października 2018 r.
6. Zasięg projektu obejmuje obszar Polski

II. KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1.  Udział  w  projekcie  jest  bezpłatny  i  ogólnodostępny  zgodnie  z  kryteriami  udziału  w
projekcie. Uczestnikami projektu mogą osoby, które spełniają poniższe kryteria:
• w chwili złożenia formularza zgłoszeniowego mają ukończone 60 lat;
• zamieszkują na terenie Gminy Nadarzyn
• zapoznały się z Regulaminem projektu.
2.  Kryterium weryfikowane jest  na  podstawie  oświadczenia  składanego  przez  uczestnika
przed przystąpieniem do projektu.
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3. Zasady rekrutacji projektu zgodne są z polityką równych szans.
4.  Przyjęcie  dokumentów zgłoszeniowych nie  jest  równoznaczne  z  zakwalifikowaniem do
udziału w projekcie.
5. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 20 osób.

III. PROCEDURA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
1. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty. 
2. Za rekrutację uczestników do projektu odpowiedzialny jest Kierowniku biura LGD 
3.  W skład Komisji  rekrutacyjnej  wejdą:  Koordynator  projektu,  Kierownik biura LGD oraz
członek Stowarzyszenia. 
4. Rekrutację uczestników projektu przebiegać będzie dwuetapowo. 

A: I etap-weryfikacja informacji zawartych w formularzu: 
• Zgłoszenie do udziału w projekcie polega na przekazaniu formularza zgłoszeniowego do
Biura Projektu.  Zgłoszenia  można dostarczać  pocztą  mailową.  Formularz  dostępny jest  w
Biurze Projektu, na stronie internetowej projektu 
•  Termin  końcowy  nadsyłania  zgłoszeń  upływa  z  dniem  ……………………  Zgłoszenia,  które
wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane (wyjątkiem może być sytuacja otrzymania
liczby  zgłoszeń  mniejszej  niż  liczba  dostępnych  miejsc  w  projekcie-nabór  może  zostać
przedłużony). 
• W przypadku większej liczby zgłoszeń – stworzona zostanie lista rezerwowa. 
5. Osoby spełniające kryteria rekrutacji tj.: ukończyły 60 lat, zamieszkują na terenie Gminy
Nadarzyn  zapoznały  się  z  regulaminem  projektu  oraz  nadesłały  zgłoszenie  w  terminie
rekrutacji zakwalifikowane zostaną do II etapu rekrutacji.

B: II etap- rekrutacyjne rozmowy telefoniczne
• Z osobami zakwalifikowanymi do II etapu rekrutacji zostaną przeprowadzone telefoniczne
rozmowy rekrutacyjne.
•  Rozmowy  przeprowadzone  zostaną  wg  kryteriów  opracowanych  przez  Komisję
Rekrutacyjną.
• Terminy rozmów kwalifikacyjnych: …………………………………
6. Podczas rozmów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna będzie brać pod uwagę:
motywację  i  chęć  podjęcia  działań  woluntarystycznych,  oczekiwania  kandydata  oraz
dyspozycyjność w trakcie trwania projektu.
7. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zamieszczona zostanie w dniu
…………………………. na stronie internetowej projektu ……………………….. oraz
dostępna będzie w Biurze Projektu.
8. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane telefonicznie o
terminach pierwszych zajęć w dniach ……………………
9. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w projekcie utworzona zostanie lista 
rezerwowa. 

IV. ZASADY ORGANIZACJI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
1. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:
1) wizyta studyjno-szkoleniowej nad polskie morze
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2) całodzienna wizyta studyjno-szkoleniowa do Sandomierza (lub okolice)
3) konferencja senioralna „Aktywny Senior” w Nadarzynie
4) piknik senioralny 

V. ZASADY UCZESTNICTWA WE WSPARCIU W RAMACH PROJEKTU
1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do:
a) przestrzegania niniejszego Regulaminu,
b) udziału w działaniach w ramach Projektu, do których zostali zakwalifikowani,
c) potwierdzania własnoręcznym podpisem uczestnictwa na liście obecności ,
d)  potwierdzenia  własnoręcznym  podpisem  odbioru  materiałów  dydaktycznych  podczas
warsztatów oraz poczęstunku,
2. Uczestnicy zapewnione będą mieć: zakwaterowanie, wyżywienia, dojazdy, przejazdy na
trasie  Nadarzyn-Trójmiasto-Nadarzyn  oraz  Nadarzyn-Sandomierz-Nadarzyn,  transport  na
miejscu, ubezpieczenie NNW; udział  w konferencji i pikniku - piknik i konfenferencja będą
otwarte dla wszystkich mieszkańców gminy  Nadarzyn 
3. Działania realizowane są zgodnie z harmonogramem projektu.
4. Harmonogram poszczególnych spotkań ustalany jest z uczestnikami na etapie rekrutacji do
projektu.
5.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonywania  zmian  w  harmonogramie  oraz
programie  wyjazdów  i  konferencji.  Uczestnicy  projektu  będą  o  powyższych  zmianach
informowani   każdorazowo zostanie im przekazana ta informacja telefonicznie lub mailowo.
6. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przekazywanie mu informacji drogą telefoniczną lub
elektroniczną (e -mail).
7. Na zakończenie udzielonego wsparcia uczestnicy otrzymają zaświadczenie.
8. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w związku ze zdarzeniami niezależnymi
od uczestnika projektu, których nie dało się  przewidzieć w chwili  składania dokumentów
rejestracyjnych,  wynikającymi  z:  działania  siły  wyższej,  ważnych  przyczyn  osobistych
(losowych), przyczyn natury zdrowotnej uniemożliwiających dalsze korzystanie ze wsparcia
przewidzianego w projekcie.
9.  Rezygnacja  następuje  poprzez  złożenie  przez  Uczestnika  pisemnego  oświadczenia  na
formularzu dostarczonym przez koordynatora Projektu.
10.  Po rezygnacji uczestnika/uczestniczki w Projekcie jej/jego miejsce zajmie pierwsza osoba
z listy rezerwowej, która potwierdzi chęć udziału Projekcie.

VI. DANE OSOBOWE ORAZ MONITORING UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
1.  Uczestnik  wyraża  dobrowolną  zgodę  na  gromadzenie,  przetwarzanie  i  przekazywanie
swoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (zgodnie z Ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze
zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, organizacji działań, monitoringu,
sprawozdawczości  i  ewaluacji  w  ramach  koordynacji  projektu,  a  także  w  zakresie
niezbędnym do wywiązywania się przez LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z obowiązków
wobec  Zarządu  Województwa  Mazowieckiego.  Powyższa  zgoda  obejmuje  również
przetwarzanie  danych  w  przyszłości  pod  warunkiem,  że  nie  zostanie  zmieniony  cel
przetwarzania. 
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2.  Wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  jest  warunkiem  udziału  w
projekcie. 
3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów
monitoringowych  i  ewaluacyjnych  (w  tym  ankiet  dotyczących  oceny  projektu  i  jego
rezultatów  w  trakcie  projektu)  dostarczanych  przez  Organizatora  jak  i  inne  podmioty
upoważnione w tym zakresie, o ile badania dotyczą realizacji i udziału w projekcie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r. 
2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu.
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
4.  Ogólny  nadzór  nad realizacją  projektu,  a  także  rozstrzyganie  spraw nieuregulowanych
niniejszym Regulaminem, należy Organizatora projektu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice
ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn (siedziba mieści się w Szkole Podstawowej w Ruścu)

NIP 5342507756 REGON 362302746 KRS 0000571844
tel.: +48 575-905-308 lub +48 (22) 729-81-97 wew. 136

email: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl www: www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl
Sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja stowarzyszenia: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Czerniakowska 100, 00 - 454 Warszawa

http://www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/
mailto:lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl

