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Kraśnik, dn. 17.02 2020 r. 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU 
 

PRZEDMIOT ZAPYTANIA: UDZIAŁ W KOMISJI OCENY WNIOSKÓW  
O PRZYZNANIE DOTACJI NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 
 

w ramach projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”  współfinansowanego przez Unię Europejską Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,  

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy 
Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

 
Lokalna Grupa Działania  Ziemi Kraśnickiej ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik 
  
 

II. SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT ZAPYTANIA: 
 
Przedmiotem zapytania jest usługa ekspercka polegająca na ocenie merytorycznej wniosków 

o przyznanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wniosków o udzielenie wsparcia 

pomostowego finansowego wraz z załącznikami, między innymi: biznesplanami i harmonogramami 

rzeczowo – finansowymi.  Zamawiający przewiduje wybór czterech Członków Komisji Oceny Wniosków 

w przedmiotowym zapytaniu, w tym dwóch osób do przeprowadzenia oceny w ramach procedury 

odwoławczej.  

Zadania Komisji Oceny Wniosków - Komisja jest odpowiedzialna za: 

 przeprowadzenie oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych 

i pomostowych złożonych przez Beneficjentów pomocy, 

 zweryfikowanie biznesplanów i pozostałych załączników do wniosku, 

 sporządzenie listy wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych 

punktów, 

 wyłonienie wniosków, które rekomendowane są do otrzymania wsparcia finansowego 

Każdy wniosek podlegać będzie ocenie merytorycznej dokonanej przez dwóch członków KOW. Ocenie 

będzie podlegało 70 Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności 

gospodarczej oraz 70 Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Przeprowadzenie oceny 

merytorycznej będzie odbywać się wyłącznie w oparciu o kartę oceny biznesplanu oraz kartę oceny 

wsparcia pomostowego. Zamawiający zakłada przeprowadzenie 168 ocen, w tym 70 biznesplanów 
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złożonych przez uczestników (x 2 oceniających)  oraz 28 ocen (14 ocen x 2 osoby) w sytuacji, gdy 

wpłyną odwołania od pierwszej oceny. 

Zamawiający zakłada, że posiedzenia Komisji Oceny Wniosków będą odbywały się w dni robocze 

w godzinach od 8.00 do 18.00  siedzibie Lokalnej Grupie Działania  Ziemi Kraśnickiej ul. Słowackiego 7, 

23-210 Kraśnik.  Pierwsze posiedzenie Komisji zaplanowano na marzec 2020, drugie w terminie do 

31.08.2020. Szacunkowy czas przeznaczony na posiedzenia Komisji wynosi 8 dni.  

III. KRYTERIA DOSTĘPU 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy 
 

a. dysponują potencjałem kadrowym umożliwiającym zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia czyli 
dysponują co najmniej czterema osobami posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie, 
w szczególności: 

 wykształcenie wyższe, 

 udokumentowaną wiedzę i doświadczenie (min. 2 lata doświadczenia) w zakresie prowadzenia 
i/lub promocji przedsiębiorczości, w tym  z zakresu opracowania biznesplanów i/lub oceny 
biznesplanów. 

b. Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione jeżeli każda z osób wskazanych przez Wykonawcę do 

wykonywania przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert            

(a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)  opracowała i/lub oceniła 

przynajmniej 20 biznesplanów. W tym celu wraz z formularzem oferty należy przedłożyć CV wraz ze 

szczegółowym opisem doświadczenia związanego z przedmiotem zamówienia oraz kserokopię 

dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe wszystkich osób 

wskazanych przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu zamówienia. Kserokopie dokumentów 

należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia 

informacji zawartych w dokumentach. 

c. Zamawiający dopuszcza uczestnictwo w postępowaniu osób fizycznych, które mogą bezpośrednio 

i osobiście świadczyć pracę w ramach przedmiotu zamówienia. Osoby te muszą spełniać wymogi w 

zakresie wykształcenia i doświadczenia określone w pkt. b 

d. Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe 

wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez nie zadań 

w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań 

powierzonych Wykonawcy w ramach niniejszego projektu; a łączne zaangażowanie zawodowe 

Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Funduszu 

Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zleceniodawcy i innych 

podmiotów łącznie z zaangażowaniem w ramach planowanego projektu nie przekroczy 276 godzin 

miesięcznie. 

e. Osoby zgłoszone przez Wykonawcę nie mogą występować jako wnioskodawca w ramach projektu 

”Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”. 
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f. Osoby zgłoszone przez Wykonawcę muszą wyrażać gotowość do uczestniczenia w posiedzeniach 
Komisji Oceny Wniosków zgodnie z orientacyjnym harmonogramem. 
 

g. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 
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:  

 
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
• 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.  

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie Załącznika nr 3 do Oferty. 

 
 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY – 100% cena brutto za ocenę jednego wniosku, na który składa się 

wniosek o przyznanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, wniosek o udzielenie 

wsparcia pomostowego finansowego, biznesplan oraz pozostałe załączniki.  

  
Zamawiający wymaga, aby w proponowanej cenie brutto uwzględnione zostały wszystkie koszty 

świadczenia usługi, w tym pochodne od wynagrodzeń leżące po stronie Zamawiającego wynikające 

z tytułu zawarcia umowy cywilnoprawnej (w przypadku świadczenia usługi przez osobę fizyczna nie 

prowadzącą działalności gospodarczej)   

Sposób dokonania oceny oferty według kryterium „Cena”: 

Cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 100 = liczba punktów. 

 
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY; KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM  

 
1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów został upoważniony p. Wioletta Wilkos; e-mail: 

biuro@lgdkrasnik.pl , tel.: 608635477 
2. Siedziba Zamawiającego: Lokalna Grupa Działania  Ziemi Kraśnickiej ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik. 
3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu Formularza oferty (załącznik nr 1 do zapytania) oraz pozostałych 

załączników (nr 2, 3) i  przesłaniu całego dokumentu  w formie elektronicznej (podpisany skan 
dokumentu) na adres e-mail: biuro@lgdkrasnik.pl , lub pisemnie do siedziby Zamawiającego.  
W przypadku oferty pisemnej, Formularz oferty wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć 
w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: 
„Oferta w postępowaniu na  udział w komisji oceny wniosków  o przyznanie dotacji na uruchomienie 
działalności gospodarczej projekt: „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”. Na kopercie oprócz opisu zaleca 
się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  

4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:  

mailto:biuro@lgdkrasnik.pl
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a) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,  
b) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.  
 
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem przesyłki elektronicznej, 
spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów a), b),  konsekwencje powyższego 
obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem 
Zamawiającego.  

5. Oferta musi być złożona do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 12.00. Decyduje godzina wpływu oferty. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

6. Wszelkie wnioski Oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na wskazany 
adres e-mail do kontaktu. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia 
Zamawiającego zostaną udzielone tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 
treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
8. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.  
9. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  
10. Oferta i pozostałe załączniki muszą być uzupełniona w języku polskim.  
11. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do 

wypełnienia oferty. 
12. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie 

z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba, Wykonawca zobowiązany jest razem 
z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.  

13. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej 
odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.  

14. Wykonawca jest związany ofertą przez okres co najmniej 180 dni od daty oferty.  
 

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA  
 

1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być 
złożona na Formularzu oferty dołączonym do niniejszego zapytania.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania 
przyczyny.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty z rażąco niską ceną.  
4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest 

podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną 
najwyższą liczbę punktów.  

6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta.  

7. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą 
ilość punktów jednakże warunki finansowane zawarte w ofercie przekraczają kwoty założone we 
wniosku o dofinansowanie.  
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VII. ZMIANY W UMOWIE  
 

1. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość 
dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:  

a) Terminu realizacji umowy; 
b) Harmonogramu realizacji umowy. 

2. Zmiana okresu realizacji projektu może wynikać z przyczyn których Zamawiający nie może przewidzieć 
w momencie publikacji niniejszego zapytania ofertowego i podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. 
Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia musi zostać zaakceptowana przez obie strony 
umowy i zostać uzgodniona z Instytucją Zarządzającą. 
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Załącznik nr 1  
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
 

Dane oferenta: 
Nazwa/Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………. 
Adres: …………………………………………………………………………………..… 
tel.: ……………………………… e-mail. ……………………………………… 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku dotyczącego udziału w Komisji 
Oceny Wniosków  o przyznanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu 
„Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”  współfinansowanego przez Unię Europejską Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 
Rozwój przedsiębiorczości  składam następującą ofertę:  

 
 

 
 

Nazwa przedmiotu zamówienia Cena jednostkowa brutto ocenę jednego wniosku, na 
który składa się wniosek o przyznanie dotacji na 

uruchomienie działalności gospodarczej, wniosek o 
udzielenie wsparcia pomostowego finansowego, 

biznesplan oraz pozostałe załączniki 

Udział w Komisji Oceny Wniosków  o 
przyznanie dotacji na uruchomienie 

działalności gospodarczej 
 

 
 

 
 
 

 
 

………………………………………                     ……………………………………………………… 
/miejscowość i data/                                                             /podpis Oferenta/ 
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Załącznik nr 2  
 

 
 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 
 

 
Niniejszym oświadczam, że:  

 

1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczącym udziału w Komisji Oceny Wniosków  o 

przyznanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej. 

A. Posiadam/y – nie posiadam/y* kompetencje i uprawnienia/kompetencji i uprawnień do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, 

B. Posiadam/y – nie posiadam/y* niezbędną wiedzę i doświadczenie/niezbędnej wiedzy i 

doświadczenia,  

C. Dysponuję/my – nie dysponuję/my* potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

2. Zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania i akceptuję/my przedstawione warunki. 

3. Nie należę/ymy do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania. 

4. Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

5. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach wskazanych 

przez Zamawiającego. 

6. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie  i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

7. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do świadczenia  usługi w terminie i ilości 

określonej przez Zamawiającego. 

8. Oświadczam, że obciążenie zawodowe wskazanych osób wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia 

oraz z wykonywania przeze mnie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i 

efektywnej realizacji wszystkich powierzonych mi zadań. Jednocześnie oświadczam, że łączne 

zaangażowanie zawodowe wskazanych osób w realizację wszystkich projektów finansowanych z 

Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym 

środków własnych Zleceniodawcy i innych podmiotów łącznie z zaangażowaniem w ramach 

powyższego projektu nie przekroczy 276 godzin miesięcznie. 
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9. Oświadczam, że wszystkie podane wyżej informacje oraz wszystkie załączone do niniejszej oferty 

dokumenty i oświadczenia są zgodne z prawdą. 

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 

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

 

 

 
 

………………………………………                     ……………………………………………………… 
/miejscowość i data/                                                             /podpis Oferenta/ 

 
 
 
* Niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 3  
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 
 
 
 

Składając ofertę dotyczącą udziału w Komisji Oceny Wniosków  o przyznanie dotacji na uruchomienie 

działalności gospodarczej w ramach projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”  współfinansowanego 

przez Unię Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020,  Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości  składam następującą 

ofertę: oświadczam, że pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie istnieją wzajemne powiązania 

kapitałowe lub osobowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu. 

 

 

Przez powiązania, o których mowa powyżej, rozumie się w szczególności: 

 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

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

 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.  

 
 
 
 
 

………………………………………                     ……………………………………………………… 
/miejscowość i data/                                                             /podpis i pieczęć Oferenta/ 

 
 

 

 


