Zapytanie ofertowe
na usługę wyłonienia Ekspertów Komisji Oceny Wniosków
w ramach projektu:
„Praca przede wszystkim – nowe zatrudnienie lub własna firma odpowiedzią na zwolnienia z przyczyn
niedotyczących pracownika” Numer Projektu: RPPM.05.06.00-22-0043/”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05 Zatrudnienie, Działanie 05.06
Adaptacyjność pracowników
ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość
Oddział Terenowy w Gdańsku
80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 12A
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zapytanie ofertowe na usługę: wyłonienie Ekspertów Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków
finansowych (dotacja inwestycyjna i wsparcie pomostowe) wraz z biznesplanami.
2. Okres realizacji usługi: lipiec 2018 ( w terminach uzgodnionych z Zamawiającym).
Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest osobiste wykonywanie czynności dokonania Oceny Wniosków o
przyznanie środków finansowych (dotacja inwestycyjna i wsparcie pomostowe) wraz z biznesplanami
uczestników projektu „Praca przede wszystkim – nowe zatrudnienie lub własna firma odpowiedzią na
zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika” – dotyczy powtórnej oceny wniosku o

udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w
odpowiedzi na wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy złożone spośród 13 uczestników projektu
oraz ocena wniosków w przypadku rozbieżności sięgających co najmniej 30% punktów
pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji.

2. Ekspert Komisji Oceny Wniosków jest odpowiedzialny za:
a) przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego złożonych przez
uczestników projektu;
b) zweryfikowanie biznesplanów i pozostałych załączników do wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji
inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
c) sporządzenie listy wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów;
d) wyłonienie wniosków, które otrzymają wsparcie finansowe (wnioski, które otrzymały co najmniej 60%
punktów ogólnej sumy punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały
przynajmniej 40% punktów), w ramach środków określonych we wniosku o dofinansowanie projektu na
dany rodzaj wsparcia;
e) Udział w posiedzeniach Komisji.
3. Członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej wniosków podczas posiedzenia Komisji, które
odbywa się w siedzibie Beneficjenta lub innym wskazanym miejscu.
4. Członkowie Komisji zobowiązani są do szczegółowego i merytorycznego uzasadnienia dokonanych
ocen.
5. Celem przeprowadzenia analizy i oceny złożonych wniosków i biznes planów jest udzielenie wsparcia
finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia
pomostowego nowo utworzonej działalności gospodarczej.
6. Ocena wniosków dokonywana będzie dokonana w oparciu o karty oceny i zgodnie z wytycznymi IZ dla
beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 5.6, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
projektu, Regulaminem Komisji Oceny Wniosków, wytycznymi IZ, regulaminami obowiązującymi w
porjekcie, zasadami oceny wniosków, pozostałymi, które obowiązują w projektach realizowanych w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

7. Zamówienie zostanie wykonane z zachowaniem bezstronności, przejrzystości. Ocena nastąpi na
podstawie wykonalności, operacyjności, kompletności, niezbędności i racjonalności przedsięwzięcia.
8. W wyniku oceny sporządzona zostanie lista rankingowa wniosków według liczby uzyskanych punktów
oraz protokół z posiedzenia Komisji.
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROPONOWANEGO STANOWISKA:
1. Zamawiający proponuje zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.
2. Zleceniobiorca będzie wykonywał zadnia w uzgodnieniu z Zamawiającym, tj. wg. ustalonego
harmonogramu projektu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
3. Zleceniobiorca pracę wykona osobiście, tzn. nie powierzy jej wykonania osobom trzecim.
4. Zamawiający po zakończeniu wykonywania zadań zobowiązany jest do przedstawienia protokołu
wykonania pracy i zadań realizowanych w ramach projektu, na wzorze przekazanym przez
Zamawiającego.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają udokumentowane:
- wykształcenie wyższe kierunkowe – np. zarządzanie, finanse, controlling
- min. 2 lata doświadczenia zawodowego z zakresu oceny wniosków/biznesplanów, weryfikowane na
podstawie załączonego do oferty życiorysu - CV.
V. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy sporządzić wg wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania o cenę.
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
Ofertę należy dostarczyć na adres mailowy cig@swp.gda.pl lub osobiście lub za pomocą poczty lub innych
pośredników do siedziby Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku do dnia
3 lipca 2018 roku do godz. 16.00 (liczy się data wpływu).
VII. WYBÓR WYKONAWCY
1. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferty Wykonawców, które nie spełniają warunków udziału w postępowaniu nie będą oceniane.
Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku zapewnia równe traktowanie
przy wyborze wykonawców do projektu i kieruje się zasadami zachowania uczciwej konkurencji.
ZAŁACZNIK:
1 – Wzór Oferty

