
Zapytanie ofertowe 
  
w celu wyłonienia wykonawcy kompleksowego badania ewaluacyjnego walorów 
turystycznych obszaru działania Stowarzyszenia LGD Lider w EGO w ramach realizacji 
projektu  „Północ – Południe EKO TOUR” finansowanego w ramach działania 421 
Wdrażanie projektów współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013  
 
1. Nazwa Zamawiającego 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lider w EGO 
Plac Wolności 2 19-400 Olecko 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. opracowanie planu i narzędzi badawczych (karta inwentaryzacyjna, kwestionariusz 
wywiadu standaryzowanego/ankiety) 

2. przeprowadzenie dwóch badań na terenie LGD Lider w EGO obejmujących: 
I. Badanie pierwsze: 

a) inwentaryzację terenową walorów turystycznych – spisanie i ewidencja 
obiektów(zespołów obiektów) i walorów turystycznych z natury;  

b) opis powinien zawierać: 
 rodzaj, typ i nazwę 
 położenie 
 rozwój (historię) 
 charakterystykę 
 stan zachowania 
 związane z obiektem (walorem) wydarzenia, ludzie, legendy, zwyczaje, 

imprezy, folklor, sztuka lub literatura 
 udostępnienie i zagospodarowanie turystyczne 
c) ankietowanie metodą wywiadu kwestionariuszowego (osobisty kontakt z co 

najmniej 100 respondentami z terenu LGD Lider w EGO. Metoda wywiadu 
standaryzowanego (weryfikacja wewnętrzna i zewnętrzna odpowiedzi) 

d) opracowanie wyników badań w celu rekomendowania określonych pakietów 
turystycznych i partnerów LGD do zarządzania, utrzymywania  tych pakietów. 

II. Badanie drugie: 
Ocena wytworzonych w ramach projektu produktów: Pakietów 
Turystycznych oraz strony internetowej (uwzględniająca funkcjonalność 
oraz celowość działań). 

a) ankietowanie metodą wywiadu kwestionariuszowego (osobisty kontakt z 
co najmniej 100 respondentami z terenu LGD Lider w EGO. Metoda 
wywiadu standaryzowanego (weryfikacja wewnętrzna i zewnętrzna 
odpowiedzi) 

b) opracowanie wyników badań w formie raportu. 
 
 3. Zawartość oferty 
W przedstawionej ofercie Wykonawca powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia.  
 
4. Kryteria oceny oferty 
Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena (wartość brutto). 



 
5. Termin składania ofert 
Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@liderwego.pl 
lub na adres Plac Wolności 2 19-400 Olecko do dnia 30 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00. 
Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres: biuro@liderwego.pl 
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 
 
Termin realizacji usługi: Badanie pierwsze do 19 maja 2014 r. 
        Badanie drugie  do12 listopada 2014 r. 


