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Kielce, dn. 15 stycznia 2020 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe nr ZO.01.2020.67 
 

Na świadczenie usługi Eksperta ds. Oceny Biznesplanów w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Działania RPSW.09.03.00 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do 

zatrudnienia, Poddziałania RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Centrum Europy Lokalnej 

ul. Krakowska 8/10, lok. 105 

25-029 Kielce 

NIP: 959-189-71-78 

KRS: 0000358259 

REGON: 260401252 

Strona www: fundacja-cel.pl 

tel.: 41 230 23 10 

 

1. Informacje wprowadzające: 

1.1 Celem zapytania jest wyłonienie Wykonawcy/-ów, który/-rzy przedstawi/-ą najkorzystniejsze, 

w  rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego, warunki usługi oceny merytorycznej 

maksymalnie 50 biznesplanów przez dwóch niezależnych Ekspertów, w zakresie szczegółowo określonym 

w pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego.  

Ocena biznesplanów dokonywana jest w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej (ŚOWES)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 

Działanie: RPSW.09.03.00 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu 

do zatrudnienia, Poddziałanie: RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej. 

1.2 Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych. Niniejsze postępowanie realizowane jest w związku z zasadą konkurencyjności w oparciu 

o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

1.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

1.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

1.5 Użyte w zapytaniu terminy i skróty mają następujące znaczenie:  

1.5.1 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez „Zamawiającego” na podstawie niniejszego 

zapytania. 

1.5.2 „Zamówienie” – zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 

niniejszego zapytania.  

1.5.3 „Wykonawca” – osoba fizyczna lub firma, która ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na 

jego wykonanie albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia.  
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1.6 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) informujemy, że: 

1.6.1 Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, zawarcia 

umowy oraz realizacji umowy jest Fundacja centrum Europy Lokalnej, ul. Krakowska 8/10 lok. 105, 

25029 Kielce. 

1.6.2 Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom (w tym np. odpowiednim organom Unii 

Europejskiej, Najwyższej Izbie Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej) oraz podmiotom (w tym 

wykonawcom oraz każdemu kto jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności postępowania), 

upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. 

1.6.3 Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane osobowe 

przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych 

przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do 

prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy. 

1.6.4 Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w zw. 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, art. 6 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do danych osobowych osoby będącej stroną umowy oraz art. 

6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych – w celu i 

zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. 

1.6.5 Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania i wynosi 

odpowiednio: 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 

ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013 w zakresie określonym w przepisach 

o archiwizacji – do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji. 

1.6.6 Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – m.strus-bilska@fundacja-cel.pl. 

1.6.7 W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której 

dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, 

o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679 zawierającej informacje wskazane poniżej: 

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych 

Administrator Danych: Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Krakowska 8/10 lok. 105,  

25-029 Kielce,  tel. 41 230-23-10, w imieniu której działa Prezes Zarządu – Agnieszka Giemza. 

e-mail: biuro@fundacja-cel.pl 

Inspektor Ochrony Danych – e-mail: m.strus-bilska@fundacja-cel.pl 

1.6.8 Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych 

a. Celem przetwarzania danych jest: prowadzenie postępowania, zawarcie umowy oraz realizacja 

umowy dotyczącej niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

b. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy. 

c. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być: odrzucenie oferty wykonawcy lub 

rozwiązanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

d. W odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

1.6.9 Posiada Pan/Pani: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
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b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

1.6.10 nie przysługuje Pani/Panu:  

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

2. Zakres rzeczowy zamówienia: 

Słownik CPV:  

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

i zabezpieczania 

 

2.1 Przedmiot zamówienia: ocena merytoryczna biznesplanów w ramach Komisji Oceny Wniosków. 

Usługa dotyczy oceny maksymalnie 50 biznesplanów przez dwóch niezależnych Ekspertów, z których 

każdy musi spełniać wymagania określone w pkt. 4.1.2 niniejszego zapytania ofertowego (ten sam 

biznesplan sprawdzają dwie osoby). 

Liczba biznesplanów uzależniona jest od wniosków dotacyjnych, złożonych w ramach naboru na dotacje, 

prowadzonego w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”. 

Cena za usługę oceny merytorycznej biznesplanów uzależniona będzie od ich liczby, przy czym liczba 

biznesplanów nie przekroczy 50 (w tym wliczona jest powtórna ocena biznesplanu wymagającego 

poprawy). Minimalna liczba biznesplanów wynosi: 20.  

 

Zamawiający wymaga by zamówienie realizowane było przez dwóch niezależnych Ekspertów. 

W przypadku, kiedy w ofercie ocenionej na najwyższą liczbę punktów wykazany jest jeden Ekspert, 

Zamawiający wybiera tę ofertę oraz kolejną ofertę z najwyższą sumą punktów spośród wszystkich 

złożonych ofert, zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w  pkt. 9.2 niniejszego zapytania ofertowego. 

 

Wykonawca gwarantuje swoją dyspozycyjność z uwagi na konieczność świadczenia usług w wyznaczonym 

terminie wykonania zamówienia, ustalonym przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 2.3 niniejszego Zapytania 

ofertowego. 

 

2.2 Opis obowiązków Wykonawcy:  

Dokonując oceny biznesplanów, Eksperci ds. Oceny Biznesplanów w ramach udziału w Komisji Oceny 

Wniosków (KOW), zobowiązany są w szczególności do: 

a. przejrzystego i bezstronnego dokonania oceny merytorycznej złożonych biznesplanów. Zakres 

minimalnych wymagań dotyczących oceny biznesplanu powinien obejmować w szczególności 

następujące elementy wraz z przypisaną im punktacją oraz uzasadnieniem dla przyznanej oceny, 

zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w 

nowopowstałych lub w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych/Podmiotach Ekonomii Społecznej 

w ramach Poddziałania 9.3.1 RPO WŚ 2014-2020: 
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 koncepcja przedsiębiorstwa społecznego 

 plan wydatków 

 analiza/prognoza finansowo-ekonomiczna 

b. prowadzenia dokumentacji realizacji umowy – wypełnianie dla każdego z biznesplanów Karty Oceny 

Merytorycznej, którą podpisze każdy Wykonawca. Karty oceny merytorycznej winny być uzupełniane 

zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego; 

c. podpisywanie protokołów Komisji Oceny Wniosków;  

d. systematycznego przekazywania Zamawiającemu dokumentów (Kart Oceny Merytorycznej 

Biznesplanów) potwierdzających zrealizowanie usługi; 

e. przeprowadzenia usługi oceny biznesplanów z zachowaniem wysokich standardów jakościowych 

realizowanej usługi, w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych celów; 

f. utrzymywania stałej wymiany informacji z pozostałymi członkami Komisji Oceny Wniosków oraz  

informowanie o sprawach istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji usługi; 

g. dostarczenia do Zamawiającego oryginału Kart Oceny Merytorycznej Biznesplanów wraz z protokołem 

wskazującym prawidłowe wykonanie zadania, stanowiącym podstawę do wypłaty wynagrodzenia za 

dany okres realizacji zamówienia. 

 

2.3 Miejsce i terminy świadczenia usługi: miejsce i terminy świadczenia usługi każdorazowo wskaże 

Zamawiający. Usługa będzie realizowana zgodnie z prowadzonymi naborami wniosków, od stycznia 2020 

r. do 30 czerwca 2020r. Przewiduje się przeprowadzenia dwóch naborów dotacyjnych w ciągu danego roku 

kalendarzowego. Szczegółowe terminy oceny biznesplanów zależne będą od terminów złożenia 

dokumentów w ramach naboru na dotacje, wpływających do Zamawiającego. Dokładny harmonogram 

realizacji obrad Komisji Oceny Wniosków (w tym Ekspertów ds. Oceny Biznesplanów) wraz z miejscem 

jego realizacji zostanie przekazany Wykonawcy co najmniej 1 dzień kalendarzowy przed terminem 

realizacji oceny. O wszelkich ewentualnych zmianach Wykonawca będzie informowany na bieżąco. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu realizacji zamówienia maksymalnie o 3 

miesiące, tj. do 30 września 2022r. 

Miejsce realizacji usługi: Jędrzejów (subregion południowy województwa świętokrzyskiego) lub siedziba 

Organizatora dotacji – ul. Krakowska 8/10 lok. 105, 25-029 Kielce. 

 

2.4 Każda z osób pełniących obowiązki Eksperta ds. Oceny Biznesplanów będzie wchodziła w skład Komisji 

Oceny Wniosków. Każdy Biznesplan zawsze ocenia dwóch Ekspertów ds. Oceny Biznesplanów. 

 

2.5 Wykonawca składając ofertę potwierdza iż posiada niezbędne kompetencje i kwalifikacje do realizacji 

zadań na stanowisku Eksperta ds. Oceny Biznesplanów, zgodnie z obszarem tematycznym a także wyraża 

dobrowolną zgodę na upublicznienie na stronie internetowej ŚOWES swoich danych personalnych (imię, 

nazwisko) oraz informacji na temat posiadanego doświadczenia, zgodnie z pkt. 4.1.2 niniejszego zapytania 

ofertowego.  

 

2.6 W przypadku gdy Wykonawca zaangażowany jest w realizację zadań w ramach innych projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych 

źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, bądź zawarł więcej niż jedną 

umowę cywilno-prawną w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości 

prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań wykonywanych na rzecz Zamawiającego. Łączne 
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zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków 

własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie. Limit 

zaangażowania zawodowego, o którym mowa dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, 

w szczególności:  

a. w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze 

stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze 

zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika 

związanej z urlopem bezpłatnym,  

b. w przypadku stosunku cywilno-prawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – 

uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności 

gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy). 

Wykonawca będący osobą fizyczną i bezpośrednio realizujący zamówienie, będzie składać 

Zamawiającemu godzinową ewidencję czasu pracy dotyczącą wszystkich projektów oraz jego 

zaangażowania zawodowego poza projektami finansowanymi ze środków publicznych.  

Powyższe weryfikowane będzie przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia oraz w 

trakcie jej realizacji. 

 

3. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli 

będzie: 

a. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze 

wszystkimi wymogami niniejszego zapytania, 

b. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

4.1 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

4.1.1 braku powiązań osobowych i kapitałowych (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania 

ofertowego); 

4.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy co najmniej (spełnienie 

warunków określonych poniżej należy traktować łącznie, wszystkie warunki musi spełniać każdy jeden 

Ekspert ds. Oceny Biznesplanów):  

a. 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej; 

b. doświadczenia w ocenie co najmniej 20 biznesplanów, w przeciągu ostatnich pięciu lat, liczonych od 

dnia złożenia oferty; 

c. specjalistycznej wiedzy (finansista, ekonomista, posiadający kompetencje w zakresie analizy 

ekonomicznej PS) w zakresie aspektów ekonomicznych prowadzenia działalności przez PES.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się: 

a. min. 3 latami prowadzenia działalności gospodarczej (weryfikowane na podstawie załączonego wpisu 

z odpowiedniego rejestru); 

b. przeprowadzeniem oceny co najmniej 20 biznesplanów w okresie 5 lat liczonych wstecz od dnia 

złożenia oferty – warunek weryfikowany będzie na podstawie wykazu sporządzonego według 

Załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego; 

c. specjalistyczną wiedzą w zakresie aspektów ekonomicznych prowadzenia działalności przez PES 

(finansista, ekonomista posiadający kompetencje w zakresie analizy ekonomicznej PS) – warunek 

weryfikowany na podstawie referencji, protokołów lub innych dokumentów potwierdzających 

współpracę z PES w zakresie aspektów ekonomicznych prowadzenia działalności przez PES. 
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Niezałączenie dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy w zakresie aspektów ekonomicznych 

prowadzenia działalności przez PES daje podstawę do niekwalifikowania danej współpracy, pomimo 

jej wykazania. Dodatkowo z załączonej dokumentacji musi jednoznacznie wynikać wymiar czasu 

współpracy, jakość oraz przedmiot jej zakresu. W innym przypadku dokument nie będzie brany pod 

uwagę przy dokonywaniu oceny oferty. Zamawiający wymaga poświadczenie współpracy z min. 2 

różnymi PES/PS w zakresie aspektów ekonomicznych prowadzenia działalności przez PES/PS. 

4.2 Udział podwykonawców: Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę osobiście. 

 

5. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy: 

5.1 Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

5.2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, przygotowane zgodnie 

z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Oświadczenie winno dotyczyć braku 

występowania jednego bądź wielu z niżej wymienionych powiązań, łączących Wykonawcę 

z Zamawiającym bądź z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy:  

a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO;  

c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d. pozostawanie 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. 

5.3 Wykaz prowadzonej działalności gospodarczej (na podstawie wydruku z odpowiedniego rejestru). 

5.4 Wykaz doświadczenia w ocenie min. 20 biznesplanów, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania 

ofertowego  oraz dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę w zakresie , tj. referencje, protokoły lub 

inne dokumenty potwierdzające wykonanie usługi w przedmiotowym zakresie aspektów ekonomicznych 

prowadzenia działalności przez PES, zgodnie z pkt. 4.1.2 ppkt. c. niniejszego Zapytania ofertowego.  

 

6. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami 

6.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania itp. (zwane dalej 

Korespondencją) Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przekazywać pisemnie. 

6.2 Zamawiający dopuszcza składanie wszelkich uzupełnień lub wyjaśnień drogą elektroniczną na adres 

m.skrzyniarz-pioro@fundacja-cel.pl 

6.3 Zamawiający nie dysponuje faksem, w związku z czym uprasza się o podanie w ofercie zwrotnego adresu 

mailowego. 

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty 

7.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym 

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

7.2 Podane w „Formularzu oferty” ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę 

całkowitą netto i brutto obejmującą ocenę jednej sztuki biznesplanu, podając ją w zapisie liczbowym 

i słownie.  
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Cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT 

w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. W przypadku 

Wykonawcy-osoby fizycznej cena zawiera koszty pochodne od wynagrodzenia, czyli składki ZUS zakładu 

pracy (zleceniodawcy). Cena ofert ma być wyrażona w PLN. 

7.3 Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

7.3.1 Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 1 do zapytania 

ofertowego. 

7.3.2 Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przygotowane 

zgodnie z pkt. 5.2 – 5.4 niniejszego zapytania ofertowego. 

7.4 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 

 

8.  Miejsce i termin składania ofert 

8.1  Termin składania ofert upływa 23 stycznia 2020 r. o godz. 09.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną 

odrzucone. 

8.2  Oferty należy dostarczyć do siedziby prowadzącego postępowanie osobiście lub pocztą tradycyjną (poczta 

polska, kurier itp.) na adres podany poniżej: 

Fundacja Centrum Europy Lokalnej 

ul. Krakowska 8/10 lok. 105 

25-029 Kielce 

tel. 41 230 23 10 

z dopiskiem: „Oferta – Ekspert ds. Oceny Biznesplanów” 

 

9. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty 

9.1 Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli: 

a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania, 

b. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(wykluczenie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca nie spełni warunków udziału w postępowaniu, 

określonych w pkt. 4.1.2 – zostaje on wówczas wykluczony z postępowania a jego ofertę uznaje się za 

odrzuconą). 

9.2 Kryterium wyboru oferty:  

a. cena brutto za ocenę 1 sztuki biznesplanu – 80 pkt. 

Punktacja dla kryterium cena brutto oferty wyliczana będzie według następującego wzoru P1 – 

80 pkt. 

 

       Cmin  

P1=   ----------------  x 80 

                   Co 

gdzie: 

Cmin - najniższa cena brutto 

Co - cena badanej oferty 

 

b. aspekty społeczne: realizacja zamówienia przez Podmiot Ekonomii Społecznej – 20% 

Wykonawca będący podmiotem Ekonomii Społecznej zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
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Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-

2020 otrzyma dodatkowe 20 pkt. Na potwierdzenie warunku należy złożyć wydruk z KRS. 

 

9.3 Zamawiający uzna i wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą punktów. 

9.4 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryterium wyboru. 

9.5 Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

9.6 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia brakujących oświadczeń lub dokumentów lub 

poprawienia oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy. 

9.7 Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli będzie ona zawierała cenę brutto wyższą niż kwota, którą dysponuje 

Zamawiający na realizację usługi. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia 

przeciwko Zamawiającemu.  

9.8 Jeżeli cena w ofercie wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia 

i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,  

w szczególności jeżeli cena jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, Zamawiający projektu wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień we 

wskazanym przez siebie terminie, w tym do przedstawienia dowodów na okoliczność, że oferta nie 

zawiera rażąco niskiej ceny. 

9.9 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. 9.8, nie złożył wyjaśnień 

w zakreślonym terminie albo jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z przedstawionymi dowodami nie dają 

podstaw do stwierdzenia, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. 

 

10. Informacje dodatkowe: 

10.1.1.1.1 Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie w każdym momencie jego trwania i 

po jego zakończeniu bez podania przyczyn unieważnienia; 

10.1.1.1.2 w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów 

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ze wspomnianymi Wykonawcami; 

10.1.1.1.3 przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie 

w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do 

umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:  

 okresu i harmonogramu realizacji umowy,  

 zabezpieczenia i kar umownych. 

 

11. Osoba do kontaktów: Malwina Skrzyniarz-Pióro, tel. 731-900-331. 

 

12. Załączniki: 

Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia:  

a. Załącznik 1 – Formularz ofertowy 

b. Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych 

c. Załącznik 3 – Wykaz doświadczenia w ocenie min. 20 biznesplanów 
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Malwina Skrzyniarz-Pióro 

Wiceprezes Zarządu  

Fundacji Centrum Europy Lokalnej 

 


