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 L. Dz. 64/7.3/II/RPOWP/18 

                                                                 Kolbuszowa,  07.02.2018 r. 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KOW/7.3/II/2018 

 
 

 

Dotyczy: Projekt „POSTAW NA BIZNES – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie 

kolbuszowskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” , na 

podstawie Umowy nr RPPK.07.03.00-18-0012/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem 

Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

 

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”. 

 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” 

ul. Jana Pawła II 8 

36-100 Kolbuszowa 

Tel.: 17 2270258 

 

I. Zakres zamówienia 

Przedmiotem  zamówienia  jest  wyłonienie 4 ekspertów do oceny  126  szt.  biznesplanów  

złożonych  przez uczestników projektu, którzy chcą założyć własną działalność gospodarczą 

w ramach projektu „POSTAW NA BIZNES – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie 

kolbuszowskim”. Każdy z 4 ekspertów oceni maksymalnie 32 biznesplany w ramach 3 edycji.  

Oceną zostaną objęte biznesplany złożone przez 63 Uczestników projektów. Każdy 

biznesplan zostanie oceniony przez 2 niezależnych oceniających. 

 

Szczegółowe warunki  zamówienia: 

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

pracach Komisji Oceny Wniosków (KOW), ocena złożonych biznes planów pod kątem: 

1) doświadczenie zawodowe i umiejętności, 

2) spójność 

3) racjonalność przedsięwzięcia, 
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4) plan operacyjny,  

5) wykonalność przedsięwzięcia 

6) zasadność przyznania wsparcia pomostowego 

zgodnie z Kartą oceny biznesplanu stanowiącą Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania 

środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przekazanie kompletnych kart oceny 

merytorycznej (co najmniej 10 zdań w każdej części oceny) w wersji papierowej i 

elektronicznej wraz z deklaracjami bezstronności, poufności, podpisanie protokołu z 

posiedzenia KOW, uzupełnienie kart oceny merytorycznej o ewentualne uwagi 

przewodniczącego KOW. 

 

2. 

Ilość biznesplanów do oceny – 42 szt./ed * 3 edycje; łącznie 126 szt.  

Ilość biznesplanów do oceny przez 1 eksperta – 10-11 edycja; łącznie 30-32 szt. 

 

II. Termin wykonania zamówienia 

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy. 

Termin  zakończenia  realizacji  przedmiotu  zamówienia – 31 październik 2018: 1 edycja – 

luty 2018; 2 edycja – czerwiec 2018; 3 edycja – październik 2018. 

Szczegółowe terminy wykonania usługi będą wskazane każdorazowo przez Zamawiającego z 

wyprzedzeniem co najmniej 2 dni kalendarzowych przed terminem KOW. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do przesunięcia planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia 

oceny. 

 

III. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy spełniają następujące  

warunki: 

1. posiadają wykształcenie wyższe (studia magisterskie lub licencjackie), 

2. posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa w 

przygotowaniu biznesplanów lub oceny biznesplanów zbieżnych z zakresem 

tematycznym wskazanym  w  szczegółowych  warunkach  zamówienia  lub  innych  

działań o podobnym charakterze – warunek ten będzie spełniony, jeśli w ostatnich 

dwóch latach osoba oceniła co najmniej 20 szt. biznesplanów lub przeprowadziła min. 

150 godzin doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanów.  

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

przedstawić  w/w    wykształcenie  i  doświadczenie  personelu,  który  wykona  

zamówienie. 
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IV. Oferta powinna zawierać: 

 

1. Adres wraz z numerem telefonu, adresem e-mail 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 doradztwa i oceny biznesplanów. 

 

V.  Kryteria wyboru ofert 

 

- cena (100%) 

 

 wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  Oferentów  za  

pośrednictwem  strony  internetowej  znajdującej  się  pod  adresem  

www.nil.kolbuszowa.pl i/lub telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail. 

 

VI Unieważnienie zapytania ofertowego 

 

Zamawiający unieważni zapytanie ofertowe, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty: 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (osobiście lub drogą pocztową – decyduje data 

wpływu) w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”, 

ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa w terminie do dnia 16 luty 2018 r. do godz. 12:00.  

 

Na kopercie należy zamieścić: 

1. Nazwę i adres Zamawiającego. 

2. Nazwę i adres Wykonawcy. 

3. Dopisek:  

Oferta  na  zapytanie  ofertowe  nr  1/KOW/7.3/II/2018 ocena  biznesplanów w ramach  

projektu „POSTAW NA BIZNES – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie 

kolbuszowskim”. 

 

VIII. Dodatkowe informacje: 

 

Dodatkowych informacji udziela Pan Jacek Sitko pod nr tel. 17 2270258. 

 

IX. Pozostałe informacje 

 

Zamawiający zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  i  uzupełnienia  treści  Zapytania  

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

http://www.nil.kolbuszowa.pl/
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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. 

 

 

X. Załączniki 

 

1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego 

2. Załącznik nr 2 - Wzór życiorysu (CV). 

3. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia oceniającego/członka KOW o doświadczeniu. 

 
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres 

ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 

 

Z poważaniem 

 

Jacek Sitko  

 

 

Prezes Zarządu 


