
 
 

 
 

Reguły, dnia 13 października 2020 roku 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020 
 

REALIZACJA USŁUGI PT. ,,LIDER MEDIALNY”  
DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE 

 
I. Nazwa realizowanego projektu: 
 
Zamawiający Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z siedzibą Aleja Powstańców 
Warszawy 1 lok. III, 05-816 Michałowice NIP 5342507756 REGON 362302746 KRS 0000571844 
zaprasza do składania ofert na realizację usługi pt. Lider Medialny.  
 
II. Opis przedmiotu i zakresu zapytania: 
 
Celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej poprzez podniesienie kompetencji 
mieszkańców obszaru LSR w zakresie social media.  
 
W ramach projektu zorganizowane zostaną dwie sesji szkoleniowe dot. wykorzystania social media 
oraz kompetencji w zakresie komunikacji w mediach elektronicznych. Szkoleniami zostanie  objętych 
15 osób lokalnych liderów będących mieszkańcami obszaru LSR, z gminy Nadarzyn, Raszyn, 
Michałowice. Uczestnikami szkoleń powinni być lokalni liderzy z obszaru LSR tj. członkowie lokalnych 
organizacji pozarządowych, samorządowcy lub lokalni przedsiębiorcy działający aktywnie na rzecz 
obszaru LSR członkowie LGD. Każda sesja szkoleniowa obejmować będzie dwa dni szkoleniowe 
(jedna sesja 16h). Łącznie 32h. Roboczy tytuł pierwszej sesji Lider medialny – zjazd I, drugiej sesji 
Lider medialny – zjazd II. Planowana lokalizacja szkolenia w odległości nie więcej niż 1,5 godz. drogi 
od siedziby LGD, hotel o standardzie nie mniejszym niż *** gwiazdki.  Zakres szkolenia obejmować 
będzie poniższe bloki tematyczne:  
 
Wystąpienia publiczne:  
1.  Postawa przed kamerą  
2.  Wzrok i spojrzenie do kamery  
3.  Postawa podczas wywiadu  
4.  Postawa podczas spotkania „na żywo”  
5.  Praca nad głosem: natężenie, wysokość, tempo, intonacja  
6.  Jakich słów używać a jakich unikać?  
7.  Figury retoryczne  
8.  Różne role w rozmowie  
9.  Marka osobista – Ty jesteś marką  
10. Strój, ubiór, wygląd  
11. Gestykulacja  
12. Tajemnica sukcesu – czyli jak osiągnąć sukces ciężką pracą?   
 
Praca z kamerą:  
1.  Jak zrobić krótki film?  
2.  Jakie urządzenia są potrzebne do produkcji filmu?  
3.  Praca z kamerą i z telefonem  
4.  Zasady produkcji spotów  
5.  Zasady produkcji krótkich filmów  
6.  Warsztaty produkcji filmów  
 



 
 

 
 

Social media   
1.  Produkcja spotu  
2.  Produkcja postów  
3.  Jak zwiększyć zasięg?  
4.  Co zwiększa zasięg?  
5.  Jak budować pozytywny wizerunek?   
6.  Jakie treści lubi moja grupa docelowa?  
7.  Z jakich mediów społecznościowych korzysta moja grupa docelowa?  
8.  Jak skutecznie porozumiewać się w Internecie?  
9.  Podstawowe zasady efektywnej komunikacji  
10. Język  Internetu,  czyli  które  z  tych  zasad  najlepiej  sprawdzają  się  i  mają  największe  
znaczenie w komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych?  
11. Luz i kontrowersja – kiedy się sprawdzają, a kiedy są nie na miejscu?  
 
W ramach projektu uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe niezbędne do przygotowania się i 
pracy podczas szkolenia tj. teczkę z powerbankiem (wewnątrz przegródki, kieszonki i uchwytów 
zapewniających doskonałą organizację przedmiotów. Teczka posiada także stojak na tablet lub 
smartfon. Wbudowany power bank o pojemności 5000 mAh. Kable do ładowania (końcówki micro 
USB oraz iPhone 5) umieszczone są w specjalnie wyciętych przegródkach schowanych pod notesem. 
Notes formatu A4, 20 kartek w linie. Notes nie jest umocowany na stałe, ale wsuwany w kieszonkę. 
Teczka wykonana z ekoskóry o nowoczesnym wyglądzie), smartwatch (Wielofunkcyjny smartwatch, 
który obsługuje połączenia głosowe, posiada zsynchronizowaną książkę telefoniczną, krokomierz, 
wysokościomierz, opcję Anti-Lost. Współpracuje z systemami iOS i Android. Bluetooth 3.0, dołączony 
akumulator Li-Pol 230 mAh.), teleskopowy uchwyt do selfie (7 pozycji regulacji, kabel z wtyczką 3,5 
mm Jack do telefonu). 
 
Szkolenie prowadzić będzie 3 trenerów. Szkoleniowcy wykazać się będą musieli wiedzą w zakresie 
social media, wystąpień publicznych oraz pracy z kamerą. Szkoleniowcy posiadać będą zestaw 
kamery do nagrywania dźwięku i obrazu, komputer przenośny z oprogramowaniem do podstawowej 
obróbki obrazu i dźwięku.  
 
Zadaniem wykonawcy będzie współpraca z biurem LGD w zakresie naboru uczestników projektu. 
Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie poprawne wypełnienie i złożenie w biurze LGD 
kompletu dokumentów: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, oświadczenie o akceptacji regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 
Udział w szkoleniu dla uczestników będzie bezpłatny. Nabór będzie otwarty. Wybór uczestników 
dokonany zostanie przez Zamawiającego na podstawie obiektywnych kryteriów udziału w projekcie. 
Kandydaci, którzy złożą niekompletne lub niepoprawnie wypełnione zgłoszenia zostaną wezwani do 
ich uzupełnienia. Nie podlegają rozpatrzeniu, w tym wezwaniu do uzupełnienia, zgłoszenia, które nie 
zawierają danych umożliwiających kontakt z kandydatem (jednoczesny brak: adresu, numeru 
telefonu, adresu e-mail). 
 
Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie będzie równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu. 
Złożone przez Kandydatów dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. W ramach oceny 
podlegać będzie wskazana w formularzu rejestracyjnym uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie 
i dotychczasowe doświadczenie w działaniu na rzecz społeczności lokalnej przez kandydatów. Do 
projektu zakwalifikowane będą w pierwszej kolejności, odpowiednio: członkowie stowarzyszenia LGD 
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.  
 



 
 

 
 

Szkolenie zostaną zorganizowane w sali szkoleniowej w obiekcie hotelowym. Sala szkoleniowa 
wyposażona powinna być w rzutnik, laptop i ekran do prezentacji. Zajęcia warsztatowe prowadzone 
będą w sali szkoleniowej oraz w najbliższym otoczeniu hotelu.  
 
Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą umiejętność wystąpień publicznych i przed kamerą. Każdy z 
uczestników ukończy szkolenie z własnym gotowym filmem promocyjnym.   
         
Projekt jest finansowany ze środków unijnych w ramach poddziałania 19.2 PROW Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest poniżej:  
 

Oznaczenie  
zadania 

Nazwa zadania  
 

Jedn. 
miary 

Ilość /  
liczba 

Uzasadnienie/Uwagi 
Źródło ceny i marka, typ lub rodzaj 

Parametr(y) charakteryzujące(y) przedmiot 

1 

Honorarium  
wykładowców, 
wynajem sprzętu, 
przygotowanie 
materiałów 

komplet 1,00 

Szkolenie odbędzie się w 2 dwudniowych sesjach (jedna 
sesja nie mniej niż 16h). Planuje się udział nie mniej niż 3 
trenerów. Łącznie zaplanowano co najmniej 32h 
szkolenia. Koszt obejmuje również dojazd do/na miejsce 
realizacji szkolenia, zapewnienie niezbędnego sprzętu 
kamery i komputera z oprogramowaniem do obróbki 
obrazu i dźwięku, usługę doradztwa i udzielania 
niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania 
zadawane przez uczestników szkolenia po zakończeniu 
każdej z sesji szkoleniowej przez okres nie krótszy niż 
dwa tygodnie po zakończeniu szkolenia w tym co 
najmniej jedną video sesję z każdym z uczestników 
szkolenia. W ramach wynagrodzenia zapewnione zostaną 
materiały szkoleniowe dla uczestników w postaci 
wydruków prezentacji i materiałów piśmienniczych.  

2 
Kompleksowa 
organizacja pobytu 

komplet 2,00 

Usługa obejmuje pobyt 15 uczestników szkolenia + 3 
trenerów. Łącznie 18 osób w hotelu. Usługa obejmuje 
kompleksową organizację pobytu uczestników projektu 
w tym nocleg, wyżywienie oraz salę konferencyjną.  

3 
Zestaw dla uczestników 
i trenerów 

komplet 1,00 

Zestaw zawiera: Teczkę z powerbankiem (Wewnątrz 
przegródki, kieszonki i uchwytów zapewniających 
doskonałą organizację przedmiotów. Teczka posiada 
także stojak na tablet lub smartfon. Wbudowany power 
bank o pojemności 5000 mAh. Kable do ładowania 
(końcówki micro USB oraz iPhone 5) umieszczone są w 
specjalnie wyciętych przegródkach schowanych pod 
notesem. Notes formatu A4, 20 kartek w linie. Notes nie 
jest umocowany na stałe, ale wsuwany w kieszonkę. 
Teczka wykonana z ekoskóry o nowoczesnym wyglądzie), 
smartwatch (Wielofunkcyjny smartwatch, który 
obsługuje połączenia głosowe, posiada 
zsynchronizowaną książkę telefoniczną, krokomierz, 
wysokościomierz, opcję Anti-Lost. Współpracuje z 
systemami iOS i Android. Bluetooth 3.0, dołączony 
akumulator Li-Pol 230 mAh.), teleskopowy uchwyt do 
selfie (7 pozycji regulacji, kabel z wtyczką 3,5 mm Jack do 
telefonu). 15 zestawów. Zestawy konieczne do 
przygotowania się do szkolenia medialnego na własnym 



 
 

 
 

sprzęcie komputerowym.  

 
III. Termin realizacji: 
 
do 30 listopada 2020 roku 
 
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, 

2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień 
3) złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego; 
4) dysponować osobami posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu wydarzeń skierowanych 

do dzieci i dorosłych, dysponowaniem potencjałem niezbędnym do wykonania zadania. 
5) do oferty należy dołączyć oświadczenia na formularzach załączonych do zapytania 

ofertowego:  
 

 wykaz osób zaangażowanych w realizację projektu (trenerzy)  

 wykaz doświadczenia oferenta oraz osób zaangażowanych w realizację projektu  

 oświadczenie o niepodleganiu zakazowi dostępu do środków publicznych o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, na podstawie 
prawomocnego orzeczenia sądu 

 oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych przy realizacji przedmiotu 
umowy objętego niniejszą umową 

 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o finansowanie na podstawie 
art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia delegowanego nr 640/2014 

 
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 trenerów oraz koncepcja 
szkolenia.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

W ramach kryterium ocenie podlegały będą elementy tj. spójność i trafność koncepcji szkolenia 
obejmująca proponowaną szczegółową agendę szkolenia i propozycję miejsce szkolenia w sposób 
pozwalający na skuteczną i efektywną prezentację zakresu szkolenia i osiągnięcie efektów szkolenia 
(1-10 pkt.) oraz zasady rekrutacji uczestników wskazując sposób promocji szkoleń, proponowany 
zarys regulaminu i zasad rekrutacji uczestników (1-10 pkt.). Niedopuszczalne jest składanie ofert 
częściowych. 
 
VI. Kryteria oceny ofert: 
 
a) cena – 50% 
 
b) doświadczenie w realizacji podobnych projektów szkoleniowych - 30% 
 
c) koncepcja szkolenia  – 20% 
 
Opis sposobu przyznania punktacji: 
 
 
Ocena kryterium nr a 
 

najniższa zaoferowana cena brutto x 50 
 
Liczba punktów = ----------------------------------------------- 
 

cena brutto w badanej ofercie 
 
Maksymalna liczba punktów: 50 
 
 
Ocena kryterium nr b
 
 
Liczba punktów = 
 
 
 
 
Maksymalna liczba 
punktów: 30 

 
Liczba podobnych projektów szkoleniowych 
w badanej ofercie x 30 
 
----------------------------------------------- 
najwyższa liczba podobnych projektów szkoleniowych  
 



 
 

 
 

 
Maksymalna liczba punktów: 30 
 
Ocena kryterium nr c 

koncepcja szkolenia w badanej ofercie x 20 
Liczba punktów = ----------------------------------------------- 

koncepcja szkolenia z najwyższą liczbą punktów 
 
Maksymalna liczba punktów: 20 
 
VII. Termin składania ofert: 
 
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2020 r., do godz. 11.00 
w formie papierowej.  
 
VIII. Miejsce składania ofert: 
 
Biuro LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 
Al. Powstańców Warszawy 1 lok III  
05-816 Michałowice. 
 
IX. Informacje na temat zakresu wykluczenia: 
 
Odrzucone będą oferty których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, złożone przez 
oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym oraz złożone po terminie. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy 
zadania, bez wyboru żadnej z ofert – bez podania przyczyny.  
 
Zamawiający dopuszcza udostępnienie potencjału innemu wykonawcy przez oferenta na zasadach  
wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferenci ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego równolegle mogą udostępnić swój potencjał innemu wykonawcy w tym 
samym postępowaniu. 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania 
żadnych zobowiązań wobec stron.  
 

 



 
 

 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2020 - 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 REALIZACJĘ 
USŁUGI PT. „LIDER MEDIALNY” 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2020 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 niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny do 

wykonania zamówienia.  
4. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
5. Deklaruję, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu ofertowym” są kompletne i 

prawdziwe.  
6. 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.  
7. 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 

 



 
 

 
 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2020 – Wykaz osób  
 
 

 

………….…………………………………………..            

(pieczęć Wykonawcy) 

W Y K A Z  O S Ó B  

Lp. Imię i Nazwisko Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Doświadczenie 

1    

2    

3    

                                                                                                                                              
 
 

………………………………………….. 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 

 



 
 

 
 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/2020 – Wykaz usług 
 
 

 

………….…………………………………………..            

(pieczęć Wykonawcy) 

W Y K A Z  U S Ł U G  

 

Lp. 
Przedmiot wykonanej usługi (nazwa, opis 

potwierdzający doświadczenie) 

Data wykonania usługi 
lub okres realizacji 

(dd/mm/rrrr)  

Nazwa Zamawiającego dla 
którego wykonano usługę 

 adres  

    

    

 
 
 

………………………………………….. 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)



 
 

 
 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2/2020 – Oświadczenie o niepodleganiu zakazowi 
dostępu do środków publicznych o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu 
 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU ZAKAZOWI DOSTĘPU DO ŚRODKÓW 
PUBLICZNYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 O 

FINANSACH PUBLICZNYCH, NA PODSTAWIE PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU 
 
 
 

 

Nazwa i adres Wykonawcy (Miejscowość i data) 
 
 

 

W związku z planowaną realizacją zadania pn.  
 
LIDER MEDIALNY 
 

oświadczam, że nie orzeczono wobec mnie zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 
3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 
1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769). 
 
 

 
………………………………………….. 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 2/2020 - Oświadczenie o niekorzystaniu z 
innych środków publicznych przy realizacji operacji objętej niniejszą umową 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEKORZYSTANIU Z INNYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZY 
REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY OBJĘTEGO NINIEJSZĄ UMOWĄ 

 

 

(Miejscowość i data) 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 
 
 
 

 

W związku z planowaną realizacją operacji pn. 

 

LIDER MEDIALNY 
 

 

oświadczam, że nie będę korzystał z innych środków publicznych przy realizacji przedmiotu zapytania 
ofertowego. 
 

 
………………………………………….. 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 2/2020 - Oświadczenie Wykonawcy o nie 
podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o finansowanie 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z UBIEGANIA SIĘ O 
FINANSOWANIE NA PODSTAWIE ART. 35 UST. 5 ORAZ UST. 6 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO 

NR 640/2014 
 

 

Nazwa i adres Wnioskodawcy (Miejscowość i data) 
 
 
 

 

W związku z planowaną realizację operacji pn. 

 

LIDER MEDIALNY 

 

oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o finansowanie na podstawie art. 35 ust. 5 
oraz ust. 6 rozporządzenia delegowanego nr 640/2014. 
 
 
 

 
………………………………………….. 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 
 

 
 
 
 


