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Data: 21.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE  Nr 06/DPE/SWF/2016 

Wybór dwóch członków Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na 

rozwój przedsiębiorczości i wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w  

projekcie „Sukces we własnej firmie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Priorytet VIII- Zatrudnienie, Działanie VIII.3 - 

„Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałanie VIII.3.1. – „Wsparcie przedsiębiorczości w 

formach bezzwrotnych” 

 

Fundacja Fundusz Współpracy z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 4a, 00-444 Warszawa, 

zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych 

wymagań: 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Członkowie Komisji Oceniającej Wnioski będą zobowiązani do:   

a) przeprowadzenia oceny merytorycznej do 80, pozytywnie  ocenionych formalnie, wniosków 

o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości; 

b) wyłonienia w każdej turze konkursu biznesplanów wniosków Uczestników/Uczestniczek z 

najwyższą liczbą punktów do przyznania dotacji na rozwój przedsiębiorczości;  

c) zaopiniowania ok. 40 wniosków Uczestników, o przyznanie finansowego wsparcia 

pomostowego; 

d) udziału w ok. 5-7 posiedzeniach KOW organizowanych przez FFW w siedzibie Fundacji 

 

II Kod/y i nazwa CPV: 

CPV-72221000 – 0 usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej 

 

III Źródło finansowania:  

Projekt „Sukces we własnej firmie” realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 

 

IV Miejsce i termin realizacji zamówienia. 

Siedziba Fundacji „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa  lub w 

zależności od potrzeb miejsce do indywidualnych uzgodnień. Przewidywany czas pracy od 

listopada 2016 do lutego 2017. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia wyżej 

wymienionych terminów. 

 



 
 

 

V Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe): 

1. Wykształcenie wyższe, 
2. Korzystanie  z pełni praw publicznych, 
3. Zdolności do czynności prawnych, 
4. Niekaralność za przestępstwa umyślne, 
5. Wiedza z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej poparta doświadczeniem, 
6. Wiedza i doświadczenie w przygotowywaniu i realizowaniu biznesplanów  
7. Doświadczenie w ocenie biznesplanów  
8. Znajomość zasad przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w 

ramach projektów wspierających przedsiębiorczość, 
 

 

VI Kryteria oceny ofert: 

 

Kryteria jakościowe: 

 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (%) 

Liczba 
możliwych 

do 
uzyskania 
punktów 

1. 

Kandydat na członka KOW posiada 
wiedzę i doświadczenie w 
przygotowywaniu i realizowaniu 
biznesplanów   

10 – Przygotowywał biznesplan 
dla własnej działalności 
gospodarczej i  w oparciu o ten 
plan z sukcesem prowadził firmę 
 
30 - Był przez okres dwóch lat 
doradcą biznesowym 
wspomagającym przedsiębiorców 
w przygotowywaniu biznesplanów 
i prowadzeniu firmy   

30 
 

2. 
Kandydat na Członka KOW posiada 
doświadczenie w ocenie biznesplanów  

10 – Był członkiem KOW w 
jednym projekcie w ramach 
POKL/IG lub innego projektu 
wspierającego przedsiębiorczość, 
współfinansowanego z EFS 
 
15 – Był członkiem KOW w więcej 
niż jednym projekcie w ramach 
POKL/IG lub innego projektu 
wspierającego przedsiębiorczość, 
współfinansowanego z EFS 

15 

3 

Kandydat na Członka KOW posiada 
znajomość zasad przyznawania 
środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości w ramach   
projektów wspierających 
przedsiębiorczość 

5 – Był członkiem zespołu 
realizującego  projekt 
/doradcą/ekspertem/oceniającym 
w jednym projekcie w ramach  
POKL  (Działanie 6.2 lub 
Poddziałanie 8.1.2) lub innego 
projektu wspierającego 
przedsiębiorczość, 
współfinansowanego z EFS 
 
10 - Był członkiem zespołu, 

10 



 
 

 

realizującego projekt/doradcą 
/ekspertem/oceniającym w więcej 
niż jednym projekcie w ramach  
POKL  (Działanie 6.2 lub 
Poddziałanie 8.1.2) lub innego 
projektu wspierającego 
przedsiębiorczość, 
współfinansowanego z EFS 

 
 
 
 
Kryterium - cena 
 
 
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzymuje oferta zawierająca najniższą cenę 

spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert. Pozostałe oferty będą oceniane zgodnie 

z poniższym wzorem:  

 

Cena oferty najtańszej 
--------------------------------- x 45 = liczba punktów 

Cena oferty badanej 

 

 

Zamówienie zostanie udzielone na realizację usług dla Wykonawcy, który zdobył 

najwyższą liczbę punktów. 

 

Lp. Nazwa kryterium 
Znaczenie 

kryterium (%) 
Liczba możliwych do 
uzyskania punktów 

 Kryteria jakościowe 55 55 

1. Kryterium – cena 45 45 

 Łącznie 100% 100 

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

 

Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego    lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w 

szczególności poprzez: 

 Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,  

 Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika  



 
 

 

 Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 

 

VII Sposób przygotowania oferty: 

 

 Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania. 

 Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie 
ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie 
mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.  

 Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto.  

 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w 
zapytaniu ofertowym   i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami 
określonymi w tym dokumencie.  

 Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na 
innym druku, niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie.  

 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 

 
VIII Dokumenty wymagane od Wykonawcy:  

 Ofertę wg wzoru – załącznik nr 1 

 Referencje (zgodnie z p. V – kryteria podmiotowe) 

 CV Kandydata/Kandydatki 
 
 
 

IX Osoba z FFW uprawniona do kontaktu: 

  

Pan Radosław Płużyński, tel. 22 450 98 31 adres e-mail: rpluzynski(at)cofund.org.pl 

 
 

X Ofertę należy przekazać w terminie do: 27 października 2016 r. do godz. 12.00 

 

 

XI Ofertę można: 

 

a. przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”, 
ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do 
Fundacji. 
 

b. przesłać e-mailem na adres: rpluzynski(at)cofund.org.pl – decyduje data 
wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy. 

 
c. dostarczyć osobiście do Kancelarii FFW na adres: Fundacja Fundusz 

Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina 
wpływu do Fundacji. 
 
 
 
 



 
 

 

XII Inne postanowienia 
 

a. Zamawiający dokona wyboru oferty, w oparciu o kryteria oceny ofert.  

b. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Fundusz 
Współpracy do zawarcia umowy. 

c. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert. 

d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego 
zapytania bez podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i 
rozpatrzeniu ofert, a także zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru. 

e. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta 
została wybrana. 

f. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie 
oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w 
terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, 
zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego oferta była 
następna w kolejności 

g. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 

 


