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ROZEZNANIE RYNKU– EKSPERT W ZAKRESIE OCENY WNIOSKÓW  

 

Szanowni Państwo, 

 

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw na terenie województwa lubelskiego, w powiatach 

łęczyński, świdnicki, radzyński, lubartowski, lubelski, hrubieszowski, chełmski w związku realizacją 

projektu „Postaw na biznes!” nr RPLU.09.03.00-06-0130/16 zaprasza do składania ofert w ramach 

procedury rozeznania rynku na wybór ekspertów Komisji Oceny Wniosków (KOW). Projekt 

skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych                  

w Urzędzie Pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, 

należących co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby                        

z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem rozeznania rynku jest: 

Nabór ekspertów Komisji Oceny Wniosków, których zadaniem będzie przeprowadzenie oceny 

formalno – merytorycznej  wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie działalności 

gospodarczej, składającego się z jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 

wsparcia pomostowego. W ramach pracy ekspertów Komisji Oceny Wniosków zostanie wyłonionych 

40 Uczestników/czek Projektu, którzy/re otrzymają dotację na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej. 

Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków odbędą się w terminie od 13 do 27.12.2017r., w tym do 

15.12.2017r. – wykonanie ocen, do 27.12.2017r.  –  rozpatrzenie odwołań  - w Lublinie, ul. Tomasza 

Zana 38. 

Ekspert Komisji Oceny Wniosków musi wykazać się udokumentowaną wiedzą i doświadczeniem                       

z zakresu prowadzenia i/lub promocji przedsiębiorczości oraz zobowiązać są do zachowania zasady 

bezstronności. 

Do obowiązków eksperta Komisji Oceny Wniosków należeć będzie, w szczególności: 

1. Ocena formalno -  merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz 

z biznesplanem i harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia wraz z  wnioskiem               

o wsparcie pomostowe, zgodnie z zakresem Karty Oceny Biznesplanu w oparciu o Regulamin 

przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i Regulamin Komisji Oceny 
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Wniosków w ramach projektu „Postaw na biznes !”. Ocena obejmować będzie następujące 

aspekty: 

a) pomysł na biznes – analiza marketingowa, 

b) potencjał Wnioskodawcy, 

c) opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia, 

d) operacyjność i kompletność. 

2. Udział w posiedzeniach Komisji Oceny Wniosków w miejscu i terminach wskazanych przez 

Zamawiającego. 

3. Ustalenie liczby punktów przyznanych za poszczególne części weryfikowanych formularzy 

wraz z uzasadnieniem. 

4. Terminowe wykonanie ocen do 15.12.2017 r. oraz odwołań – do 27.12.2017 r. 

5. Przekazanie kompletnej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi działaniami, wraz                              

z deklaracją bezstronności i poufności. 

6. Uzupełnienie Kart Ocen Biznesplanów o ewentualne uwagi do wniosków o przyznanie 

wsparcia finansowego. 

7. Udział w sporządzeniu wstępnej Listy Rankingowej po przeprowadzeniu oceny wszystkich 

wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. 

8. Udział w sporządzaniu ostatecznej Listy Rankingowej po rozpatrzeniu odwołań. 

9. Udział w sporządzaniu protokołu z przebiegu prac Komisji Oceny Wniosków. 

 

Wspólny słownik zamówień (kod CPV) 

79400000-8 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne 

79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania    

i zabezpieczania Usługi szkolenia specjalistycznego 

Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie. 

 

II. Sposób przygotowania i składania ofert 

 
1. Miejsce składania ofert: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 

ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin lub e-mail: m.polak@eds-fundacja.pl. 

2. Złożenie oferty w formie pisemnej polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu 

całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) pod adres Europejski Dom 

Spotkań – Fundacja Nowy Staw ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin . W przypadku oferty                        

w formie elektronicznej wystarczające jest przesłanie skanu podpisanego dokumentu w formacie 

PDF. 

3. Oferta musi być złożona do 11.12.2017r. do godziny 9.00. Decyduje godzina wpływu oferty. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie służy jedynie ustaleniu cen rynkowych na usługę 

i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym 

podmiotem, który złożył ofertę. 

III. Opis warunków udziału w postępowaniu 



 Fundacja Partnerstwa i Odpowiedzialnego Rozwoju 
 

 
 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych 

horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014–2020. 

Do składania ofert zapraszamy Oferentów, którzy spełniają poniższy warunek: 

A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.: 

Eksperci Komisji Oceny Wniosków muszą wykazać się udokumentowaną wiedzą                                      

i doświadczeniem z zakresu prowadzenia i/lub promocji przedsiębiorczości. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Na etapie składania oferty Oferent podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego 

warunku. Na etapie podpisywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie ww. warunku, w tym np. referencje i/lub 

kopię umowy o pracę i/lub kopię umowy cywilnoprawnej potwierdzające spełnienie ww. kryterium.  

 

IV. Pozostałe postanowienia 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, 

za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

4. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenia będą zapisy: 

a) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –  

w przypadku realizowania przez Wykonawcę usługi niezgodnie z harmonogramem; 

b) Przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –  

w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę usługi w sposób zgodny z innymi 

postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności; 

c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy;  

d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych; 

5. Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżony zostanie zapis 

o przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych                       

i wykorzystanych podczas realizacji usługi (jeśli dotyczy). Wykonawcy nie będzie przysługiwać 

dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy  

w zakresie: 

a) Terminu i harmonogramu realizacji umowy; 

b) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na 

pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim 

Wykonawca i może ulegać opóźnieniom). 
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Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod 

warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie 

zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do 

umowy bądź zmiany załączników do umowy. 

 

 

część ofertowa 

OFERTA 

 

Pełne dane Oferenta:   

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………………………………………………. 

E-mail …………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu ………………………………………………………………………………………………… 

 

Przedmiot oferty dotyczy: wyboru eksperta Komisji Oceny Wniosków 

Proponowana cena brutto (obejmująca również koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie 

Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie) za 1 godzinę zegarową oceny formalno - 

merytorycznej wniosku wraz z załącznikami 

……………… PLN (słownie: ……………………………………………………………….. złotych). 

 

Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:  

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu; 

b) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania usługi (w tym 

koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem 

umowy zlecenie).  

c) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 

postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania. 

d) Zobowiązuję się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania wytycznych 

programowych, wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

e) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane 

zawarte w ofercie są zgodne z prawdą. 

f) Deklaruję nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie. 

 

Miejscowość ……………………………. data …………………                       

 

 

……………………………………………. 

                                                                                               Podpis i pieczęcie oferenta 


