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Trzemosna, dnia 19.07.2017 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2017/RPOWS 

dla dwóch ekspertów - członków Komisji Oceny Wniosków 

w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” 

 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Białe Ługi”, Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce wpisanym 

do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Kielcach pod nr KRS 0000254162, NIP 657-2698-795, REGON 260093508, zwane dalej 

Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert dla ekspertów - członków Komisji Oceny 

Wniosków w  ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” 

(RPSW.10.04.01-26-0081/16-00). Projekt realizowany w ramach umowy zawartej 

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 

w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020., zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym 

zapytaniu.  

Niniejsze zapytanie ofertowe jest umieszczone: na stronie internetowej Zamawiającego 

www.bialelugi.eu 

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasada rozeznania rynku zawartą w dokumencie 

„Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020”. 

 

I. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego:  

Lokalna Grupa Działania 

„Białe Ługi” 

Trzemosna 27 

26-021 Daleszyce 

tel/fax. 413072644, e-mail: biuro@bialelugi.pl, 

www.bialelugi.pl, www.bialelugi.eu  

 

II. Zakres zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest ocena 15 szt. biznes planów złożonych przez uczestników 

projektu, którzy chcą założyć własną działalność gospodarczą w ramach projektu „LGD - 

owskie wsparcie w biznesowym starcie”.  

 

Szczegółowe warunki  zamówienia: 

1. Do zadań eksperta - Członka Komisji Oceny Wniosków należeć będzie ocena 

złożonych biznes planów pod kątem: 

http://www.bialelugi.eu.pl/
http://www.bialelugi.pl/
http://www.bialelugi.eu/
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1) uzasadnienia realizacji przedsięwzięcia,  

2) doświadczenia,  

3) analizy rynkowej, 

4) planu wydatków,  

5) efektywności kosztowej 

6) trwałość ekonomiczno-finansowej 

zgodnie z Kartą oceny biznes planu stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu 

przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

 

2. Ilość biznes planów do oceny – 15 szt. 

 

III. Termin wykonania zamówienia:  

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy.  

Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – 8 sierpnia 2017 r. 

 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:  

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki:  

1. posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie pisania i oceny 

biznes planów np. w ramach projektów POKL zbieżnych z zakresem tematycznym 

wskazanym w szczegółowych warunkach zamówienia lub innych działań 

o podobnym charakterze,  

2. posiadają udokumentowane wykształcenie będące potwierdzeniem nabytej wiedzy 

merytorycznej z zakresu objętego tematyką zapytania,  

3. w przypadku oferty złożonej przez podmiot gospodarczy (firmę) należy 

przedstawić w/w  wykształcenie i doświadczenie personelu, który wykona 

zamówienie,  

 

V. Oferta powinna zawierać: 

1. Adres wraz z numerem telefonu Oferenta/Wykonawcy.  

2. Cenę brutto w PLN (zawierającą podatek VAT/dochodowy i składki ZUS; cena 

obejmuje również inne koszty np. dojazdu, zakwaterowania itp.) za ocenę 1 szt. 

biznes planu.  

3. Życiorys(y) (CV).  

4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie 

zawodowe pod kątem pisania i oceny biznes planów.  

5. Informację o przeprowadzonych ocenach w postaci np. referencji, kopii umów lub 

innych dokumentów potwierdzających w/w warunek. 

 

VI. Kryteria wyboru ofert:  

- cena (75%)  
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Punkty za kryterium „cena” obliczone wg następującego wzoru:  

(Cena najniższej oferty/Cena badanej oferty) x 75= ilość punktów  

 

- doświadczenie w świadczeniu usług będących przedmiotem zamówienia (25%) 

Punkty za kryterium „doświadczenie w świadczeniu usług będących przedmiotem 

zamówienia” obliczane są wg następującego wzoru:  

(ilość ocenionych biznesplanów z badanej oferty/największą ilość ocenionych biznesplanów 

wśród badanych ofert) x 25 = ilość punktów  

 

W przypadku gdy kwota oferenta za 1 godzinę prac przekroczy kwotę przewidzianą 

w budżecie projektu, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrywania. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem 

strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bialelugi.eu i/lub telefonicznie.  

 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (osobiście lub drogą pocztową – decyduje data 

wpływu) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, Trzemosna 27, 26-021 

Daleszyce w terminie do dnia 26 lipca 2017 roku do godz. 14:00. 

 

Na kopercie należy zamieścić: 

1. Nazwę i adres Zamawiającego. 

2. Nazwę i adres Wykonawcy.  

3. Dopisek: Oferta na zapytanie ofertowe nr 5/RPOWS/2017 ocena biznes planów 

w ramach projektu „ LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”  

 

VIII. Dodatkowe informacje:  

Pod nr tel. 41 307 26 44 

IX. Pozostałe informacje:  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany i uzupełnienia treści Zapytania ofertowego 

przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnieniu 

treści Zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. 

  

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych, ani reguły dot. przeprowadzenia Zapytania ofertowego 

zgodnie z zasadą konkurencyjności.  

Do udziału w postępowaniu dopuszczone są osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą pod warunkiem osobistego wykonania zlecenia 

X. Załączniki:  

1. Wzór formularza ofertowego.  

2. Wzór życiorysu.  

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 5/2017/RPOWS 

 

OFERTA  

Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego:  

Lokalna Grupa Działania 

„Białe Ługi” 

Trzemosna 27 

26-021 Daleszyce 

tel/fax. 413072644, e-mail: biuro@bialelugi.pl, 

www.bialelugi.pl, www.bialelugi.eu  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/2017/RPOWS z dnia 19 lipca 2017 roku dla 

ekspertów – Członków Komisji Oceny Wniosków dotyczące składania ofert na ekspertów - 

Członków Komisji Oceny Wniosków w  ramach projektu „LGD-owskie wsparcie 

w biznesowym starcie”   

 

Ja niżej podpisana/-y  

 ____________________________________________________________________________________   

 ____________________________________________________________________________________   

działając w imieniu i na rzecz 

 ____________________________________________________________________________________   

 ____________________________________________________________________________________   

(imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwa firmy, dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania 

ofertowego. 

2. OŚWIADCZAM, że zapoznałam/-em się z treścią zapytania ofertowego oraz wyjaśnieniami  

i zmianami w zapytaniu ofertowym przekazanymi przez Zamawiającego i uznaję się za związaną/-

ego określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia: 

a) Ocenę 15 szt. biznes planów, w tym:  

- ocenę formalną i merytoryczną biznes planów zgodnie z Kartą oceny,  

http://www.bialelugi.pl/
http://www.bialelugi.eu/
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- sporządzanie i przekazanie Zamawiającemu razem z miesięczną ewidencją czasu pracy 

dokumentacji do każdego ocenionego biznes planu, tj. karty oceny biznes planu zgodnej ze 

wzorem przekazanym przez Zamawiającego, 

  

za cenę brutto _______________________________________ zł/ szt  

(słownie złotych: 

___________________________________________________/szt.). 

4. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

tel. ___________________ fax ______________________  e-mail: 

5. Oświadczenie Wykonawcy: 

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, 

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego 

sporządzenia niniejszej oferty, 

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty 

złożenia oferty, 

- Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego. 

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:  

 

Nazwisko i imię: _______________________________________________________ 

Stanowisko: ___________________________________________________________ 

Telefon _____________________________ fax _______________________________  

 

6. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

- _______________________________________________________ 

- _______________________________________________________ 

 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 5/2017/RPOWS 

Życiorys zawodowy 

1. Nazwisko: _________________________________ 

2. Imię: ______________________________________ 

3. Data urodzenia: _____________________________ 

4. Wykształcenie: ______________________________ 

5. Tematyka szkoleń/doradztwa zawodowego zbieżnego z tematyką zapytania: 

-  

- 

6. Kwalifikacje (związane z tematyką zapytania):  

- 

- 

7. Doświadczenie zawodowe: 

Daty: od (m-c/rok) do 

(m-c/rok) 

Miejsce Firma/Instytucja Stanowisko 

    

Opis obowiązków: 

 

8. Dodatkowe informacje (np. publikacje, odbyte szkolenia, dodatkowe umiejętności, itp.) 

- 

- 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym 

oraz udostępnienie dla potrzeb monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu „LGD-owskie wsparcie w 

biznesowym starcie” zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. 

U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.). Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy będzie 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”, ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny. 

 

____________________________________           

(Data i podpis) 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 5/2017/RPOWS 

____________, dnia _____________ 
             (miejscowość, data)    

Oferent: 

Nazwa firmy: ___________________________ 

Adres: _________________________________ 

Nr telefonu: ____________________________ 

e-mail: _______________________________ 

NIP: _________________________________ 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Dotyczy:  

Zamówienia dla ekspertów – Członków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu pt. 

„LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” realizowanego na podstawie umowy zawartej  

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej  

w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, informuję, że: 

Niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązany/a z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
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____________________________ 
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Oferenta 


