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Rzeszów, 09.05.2018 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/CNB/2018 

w ramach procedury rozeznania rynku 

 

Projekt „Czas na biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: 

lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim” realizowany w ramach: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 

Oś Priorytetowa: VII Regionalny Rynek Pracy  

Działanie: 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości 

Użyte w niniejszym zapytaniu pojęcia oznaczają: 

Komisja Oceny Wniosków (KOW) – organ oceniający wnioski o przyznanie środków finansowych na 

rozwój przedsiębiorczości i podejmujący decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego. Zespół ekspertów 

(w tym zewnętrznych – niezatrudnionych w ramach umowy o pracę u Beneficjenta) powołanych przez 

Beneficjenta, oceniających biznes plany. Komisja działa w oparciu o wytyczne w sprawie udzielania pomocy 

na rozwój przedsiębiorczości, w ramach działania 7.3 RPO WP i niniejszy regulamin. Biznesplany są 

oceniane na podstawie Kart oceny merytorycznej biznesplanów. 

Uczestnik projektu – osoba, która zostanie zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie  

z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i skorzysta ze wsparcia 

przewidzianego w Projekcie. 

Usługa – Ocena merytoryczna biznesplanów złożonych przez uczestników projektu w ramach udziału w 

Komisji Oceny Wniosków (KOW). Usługa dotyczy oceny 59 biznesplanów przez niezależnych ekspertów.  

Projekt – Projekt – „Czas na Biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach 

lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim” realizowany przez BD Center Sp. z o. o. w partnerstwie 

z Fundacja na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Societatis, nr RPPK.07.03.00-18-0019/17. 

I. Zamawiający: 

BD Center Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-222), ul. Broniewskiego 1, wpisany do KRS pod nr 

0000413871, posiadającą NIP 5170358878 i REGON 180824543, którą reprezentuje: Prezes Zarządu – 

Paweł Walawender. 

Telefon kontaktowy: 17 741 11 84 

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: ewilusz@bdcenter.pl 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie zapytania ofertowego jest Elżbieta Wilusz –

Koordynator projektu. 

Miejsce upublicznienia zapytania: www.bdcenter.pl 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

BD Center Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert 

cenowych na świadczenie usługi oceny merytorycznej biznesplanów w ramach Komisji Oceny Wniosków  dla 

59 Uczestników Projektu  z powiatów: lubaczowskiego, przemyskiego ziemskiego i przeworskiego na 

potrzeby projektu „Czas na biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia 

w powiatach: lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim”.  

mailto:ewilusz@bdcenter.pl
http://www.bdcenter.pl/
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Dokonując wyboru wykonawcy Beneficjent stosuje zasadę jawności i przejrzystości oraz równego 

traktowania potencjalnych kontrahentów. 

III. Kod CPV usługi: 

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

i zabezpieczania 

IV. Nazwa przedmiotu zamówienia 

Ocena merytoryczna biznesplanów w ramach Komisji Oceny Wniosków. 

Usługa dotyczy oceny 59 biznesplanów przez niezależnych ekspertów.  

V. Opis przedmiotu zamówienia 

Usługa dotyczy oceny 59 biznesplanów w ramach projektu „Czas na biznes. Dotacje na rozwój firmy dla 

osób powyżej 29 roku życia w powiatach: lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim”, 

realizowanego przez BD Center Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020  – Priorytet VII: Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, 

nr umowy o dofinansowanie projektu RPPK.07.03.00-18-0019/17-00 z dnia 29.09.2017 r. 

Każdy z biznesplanów będzie oceniany przez dwóch ekspertów (wykonawców) czyli łącznie 118 kart oceny 

merytorycznej biznesplanów (59BP x 2 karty oceny).  Zakłada się również, możliwość przeprowadzenia 

dodatkowej oceny biznesplanów  – procedury odwoławcze,  szacuje się  24 karty oceny 3cia ocena i/lub 

ponowna ocena BP ( 59BP x 20% (3cia ocena i/lub odwołanie od oceny BP). 

Dokonując oceny biznesplanów w ramach udziału w KOW Wykonawca zobowiązany jest  

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 (minimum 10 zdań w ramach każdej z części oceny), zgodnie  

z Zasadami udzielania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020 

 doświadczenie zawodowe i umiejętności, 

 kompletność i spójność, 

 racjonalność przedsięwzięcia, 

 plan operacyjny, 

 wykonalność przedsięwzięcia, 

 zasadność przyznania wsparcia pomostowego. 

b) Prowadzenia dokumentacji realizacji umowy. Uzupełnienia po każdej ocenie dla Każdego  

z Uczestników karty oceny merytorycznej biznesplanu, którą podpisze Wykonawca. Karty oceny 

merytorycznej biznesplanu winny być uzupełniane zgodnie z wzorem udostępnionym przez 

Zamawiającego.  

c) Prowadzenia kart czasu pracy i podpisywanie protokołów KOW. 

d) Systematycznego przekazywania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zrealizowane 

usługi. 
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e) Oznaczania prowadzanej dokumentacji zgodnie z zasadami określonymi w następujących 

dokumentach: 

 Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 

2014-2020 

 Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  

w zakresie informacji i promocji. 

f) Przeprowadzenia usługi oceny biznesplanów z zachowaniem wysokich standardów jakościowych 

realizowanej usługi, w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych celów, 

Jedna jednostka (1 sztuka) oznacza ocenę 1 biznesplanu. 

Przewidywana liczba Wykonawców: czterech ekspertów zewnętrznych.  

VI. Termin realizacji zamówienia 

Ocena  zaplanowana jest: 

 okres realizacji: od 09.06.2018 r. –  14.06.2018r.  

 odwołania od oceny biznesplanu: 25.06.2018 r. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji obrad Komisji 

Oceny Wniosków, które będzie odbywało się w terminach wskazanych przez Zamawiającego wynikających z 

konieczności zaspokojenia potrzeb realizacji Projektu. Zastrzega sobie również możliwość zmiany liczby 

ocenianych biznesplanów oraz ilości tur.   

Dokładny harmonogram realizacji obrad Komisji Oceny Wniosków 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 w każdym przypadku zastrzega sobie prawo zmiany liczby ocenianych biznesplanów 

wynikających z potrzeb realizacji Projektu. 

VII. Miejsce realizacji zamówienia 

Rzeszów - Województwo podkarpackie (dokładny adres / adresy zostanie wskazany/-e przez Zamawiającego 

na etapie realizacji zamówienia). 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny ich spełnienia 

Dokonując wyboru wykonawcy Beneficjent stosuje zasadę jawności i przejrzystości oraz równego 

traktowania potencjalnych kontrahentów.  

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki 

(niespełnienie co najmniej jednego z warunków spowoduje wykluczenie z postępowania): 

1. Dysponują potencjałem i doświadczeniem gwarantującym wykonanie zamówienia,  

a mianowicie: 

 posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne/administracyjne/prawne, 

 posiadają min. 2l. doświadczenia z zakresu doradztwa biznesowego i/lub oceny BP i/lub wn. 

kredytów dla firm i/lub podobne). Doświadczenie związane z zarządzaniem i decyzjami 

inwestycyjnymi przedsiębiorstw, doświadczenie w badaniu rynku pracy WP, Doświadczenie w 

poradnictwie biznesowym ( w tym ocena biznesplanów) dla dorosłych os. bezrobotnych, w tym 
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długotrwale, 50+, K, niskie kwal. ,ON. Doświadczenie w zarządzaniu kapitałem ludzkim i 

biznesowym.  

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będą stanowić dokumenty 

potwierdzające posiadane wykształcenie oraz doświadczenie, tj. dyplomy, świadectwa, referencje bądź 

protokoły, inne dokumenty potwierdzające wykonanie usługi w przedmiotowym zakresie. Wykaz 

posiadanego udokumentowanego doświadczenia (Załącznik nr 3), życiorys zawodowy potwierdzający 

posiadane udokumentowane wykształcenie ( załącznik nr 5). Z załączonej dokumentacji musi 

jednoznacznie wynikać wymiar czasu usługi/świadczenia pracy oraz przedmiot realizowanej 

usługi/świadczonej pracy przez Wykonawcę. W innym przypadku dokument nie będzie brany pod uwagę 

przy dokonywaniu oceny oferty. 

2. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania z postępowania określonych w art. 

24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z póź. zm.  Dz.U.2015.2164 z dnia 

22.12.2015, tj. m.in. oferentów niespełniających wymagań określonych poniżej: 

a) Wykonawcy, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania.  

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowić Oświadczenie 

(Załącznik nr 2). 

b) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.  

Weryfikacja spełnienia warunku: Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku 

będzie stanowić Oświadczenie (Załącznik nr 2). 

c) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

Weryfikacja spełnienia warunku: Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku 

będzie stanowić Oświadczenie (Załącznik nr 2). 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są dyspozycyjni, z uwagi na 

konieczność świadczenia usług w wyznaczonym terminie wykonania zamówienia, ustalonym przez 

Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca jest zaangażowany w realizację innych zadań w 

projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł,  

w okresie wskazanym w pkt. VII powinien wykazać, że obciążenie wynikające z realizacji usługi w 

ramach w/w projektu nie wyklucza  prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich powierzonych zadań 

Wykonawcy w innych projektach oraz projekcie „Czas na biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób 

powyżej 29 roku życia w powiatach: lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim”, a jego 

łączne obciążenie z tego tytułu nie przekroczy 276 godzin miesięcznie. (Załącznik nr 7). 

IX. Udział podwykonawców 

1. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę osobiście.  
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X. Kryteria oceny ofert 

1. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów Ustawy Prawo 

zamówień publicznych, wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i 

równego traktowania. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznaczną ofertę dotyczącą niniejszego 

zapytania ofertowego. Wykonawca przedkłada jeden Formularz Oferty. 

Jeśli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę – wszystkie jego oferty zostana odrzucone 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru czterech Wykonawców do realizacji usługi ze względu 

na konieczność prawidłowej i terminowej realizacji projektu Nowa droga.  

 Minimalna ilość sztuk biznesplanów na jaką może złożyć ofertę  jeden Wykonawca wynosi-25 

 Maksymalna ilość sztuk biznesplanów na jaką może złożyć ofertę jeden Wykonawca wynosi-59.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru czterech ofert z największą liczbą punktów. 

4. Wykonawca, który złoży ofertę na ocenę więcej niż 59 biznesplanów lub mniej niż 25 biznesplanów  

zostanie odrzucony i jego oferta nie będzie podlegać ocenie.  

5. Po spełnieniu przez Wykonawców wymaganych w zapytaniu warunków - ocena ofert zostanie dokonana 

zgodnie z następującymi kryteriami: 

 K1: KRYTERIUM CENA: Cena jednostkowa brutto oferowana za ocenę 1 biznesplanu– max 50 

punktów 

 K2: KRYTERIUM TERMIN – termin wykonawcy do świadczenia usługi oceny biznesplanów oraz 

udziału  w obradach Komisji Oceny Biznesplanów we wskazanych terminach – max 50 punktów.  

a) Ostateczna ilość punktów dla danej oferty (OK) będzie obliczana wg. wzoru:  

OK = K1+K2,  

tj:  

OK = Punkty za KRYTERIUM CENA + punkty za KRYTERIUM TERMIN 

Każda oferta, może uzyskać maksymalnie 100 pkt.  

Dwie Oferty, które uzyskają najwięcej punktów będą wybrane jako najkorzystniejsze. Wynik zostanie 

przedstawiony w punktach. 

b) Punkty w KRYTERIUM CENA zostaną przyznane wg poniższego wzoru: 

Najniższa cena jednostkowa brutto spośród ważnych ofert 

K1 = --------------------------------------------------------------------------------------------------x 50  

Cena jednostkowa brutto oferty ocenianej 

c) Punkty w KRYTERIUM TERMIN zostaną przyznane wg poniższego wzorca: 

Sposób przyznawania punktacji za termin: 

- Termin oceny 30 biznesplanów do 4 dni kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia obrad Komisji 

Oceny Wniosków (KOW) – 50 punktów, 

- Termin oceny 30 biznesplanów do 5 dni kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia obrad Komisji 

Oceny Wniosków (KOW) – 30 punktów, 
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- Termin oceny 30 biznesplanów do 6 dni kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia obrad Komisji 

Oceny Wniosków (KOW) – 10 punktów, 

- Termin oceny 30 biznesplanów do 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia obrad Komisji 

Oceny Wniosków (KOW) – 0 punktów, 

Wykonawca za kryterium TERMIN może zdobyć maksymalnie 50 pkt. 

TERMIN realizacji wykonania usługi we wskazanych terminach weryfikowany na podstawie 

Oświadczenia (Załącznik nr 4) 

W przypadku niedotrzymania terminu zadeklarowanego w Ofercie złożonej przez Wykonawcę, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 30 % wartości całego zamówienia za każdy dzień 

zwłoki.  

6. Terminy wskazane w powyższym kryterium dotyczą wyłącznie oceny biznesplanów w naborze 

podstawowym (nie dotyczą odwołań).  

7. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego (koszt rozmów, 

materiałów, sporządzenia dokumentacji, koszty dojazdu itd.).  

8. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto), 

podatek VAT %. 

9. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie. W innym przypadku, oferta 

zostaje odrzucona. 

10. Wszystkie wartości przedstawione w zapytaniu ofertowym muszą być podane i wyliczone  

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: końcówki poniżej 0,5 grosza pomija 

się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). 

11. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

12. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów. 

13. Jakiekolwiek omyłki rachunkowe, rozbieżności czy błędy w formularzu oferty będą stanowiły podstawę 

do odrzucenia oferty.  

14. Zamawiający może żadać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, wyznaczając 

im odpowiedni - realny termin na przedłożenie wyjaśnień. Brak złożenia wyjasnień w wyznaczonym 

terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.  

XI. Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert 

1. Oferta powinna być sporządzona wg wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca 

przedkłada jeden Formularz Oferty. W przypadku Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę – 

wszystkie jego oferty zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.  

3. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania 

ofertowego.  

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 

postępowania. 
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5. Oferta powinna zawierać co najmniej: 

a) Wypełniony Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

b) Wypełniony Załącznik nr 2 Oświadczenie  

c) Wypełniony Załącznik nr 3 Wykaz posiadanego udokumentowanego doświadczenia  

d) Wypełniony Załącznik nr 4 Oświadczenie 

e) Wypełniony Załącznik nr 5 Życiorys zawodowy 

f) Wypełniony Załącznik nr 6 Oświadczenie 

g) Wypełniony Załącznik nr 7 Oświadczenie 

h) Kserokopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadane 

doświadczenie, tj. referencje bądź protokoły, inne dokumenty potwierdzające wykonanie usługi oceny 

biznesplanów) 

6. Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, w innym przypadku 

Oferta zostanie odrzucona.  

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 

postępowania. 

8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej. 

9. Wszystkie strony dokumentów składających się na ofertę powinny być ponumerowane  

i połączone ze sobą w sposób trwały. 

10. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez  Wykonawcę. 

11. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

13. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do 

roszczenia rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiający na skutek opóźnienia w 

realizacji projektu powstałego w wyniku działania składającego (złożenie oferty, a następnie wycofanie 

się). 

14. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają 

zwrotowi. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz prawo unieważnienia 

zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Wykonawcy z tego tytułu nie 

przysługują żadne roszczenia. 

16. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 

niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną 

poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.  

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą ostatecznej liczby ocenianych 

biznesplanów przewidzianych w realizacji niniejszego zapytania z zachowaniem wartości jednostkowej 

ceny. 

XII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty wraz z załącznikami prosimy dostarczyć: 

a)  osobiście w biurze BD Center sp. z o.o. 

b) pocztą na adres biura BD Center sp. z o.o. (decyduje data wpływu):  

 

BD Center sp. z o.o. 

ul. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów 
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2. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta 

dotycząca Zapytania ofertowego Nr 3/CNB/2018, projektu „Czas na biznes. Dotacje na rozwój firmy 

dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: lubaczowskim, przeworskim i przemyskim 

ziemskim”. NIE OTWIERAĆ PRZED 17.05.2018r. roku do godziny 900. Nie dopełnienie tego 

obowiązku spowoduje odrzucenie oferty. 

3. Termin składania ofert: do dnia  17.05.2018 r. do godz. 900.  

4. Decyduje data i godzina wpływu. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Oferty zostaną otwarte w terminie do dnia 18.05.2018r. 

6. O wyborze Wykonawcy Zleceniodawca zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie. 

XIII. Informacje dodatkowe 

1. Podmiotami wykluczonymi z możliwości realizacji zamówienia są podmioty powiązane  

z 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 osobowo lub kapitałowo. 

2. Zamawiający odrzuci oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu określonych  

w pkt. IX zapytania. 

3. Brak któregokolwiek dokumentu lub załącznika z wymaganych przez Zamawiającego, złożenie oferty 

niekompletnej lub złożenie oferty niejednoznacznej - spowoduje odrzucenie oferty. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli zawierać będzie rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 

5. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze. 

6. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie w każdym momencie jego trwania  

i po jego zakończeniu bez podania przyczyn unieważnienia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania pełnego zakresu usług określonych 

zamówieniem. 

8. W przypadku gdy oferty dopuszczone do postępowania, jako prawidłowo złożone przez Wykonawców 

przewyższają kwotę wydatków przeznaczonych na zamówienie Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

negocjowania ceny z Wykonawcami, w kolejności od najkorzystniejszej oferty. 

9. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów 

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wspomnianymi Wykonawcami.  

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania z Wykonawcami liczby biznesplanów 

wskazanych w ofercie w sytuacji gdy suma przewidzianych sztuk biznesplanów w ramach wybranych 

ofert przekracza liczbę biznesplanów do oceny przewidzianych projektem, bądź gdy zdaniem 

Zamawiającego, liczba biznesplanów zaoferowanych przez Wykonawcę jest niemożliwa do ocenienia 

przez Wykonawcę w czasie wyznaczonym na realizację usługi przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego lub innym 

ustalonym przez strony miejscu i czasie w godz. 8.00 – 15.00 i terminie 1 dnia kalendarzowego od 

momentu poinformowania Wykonawcy o wybraniu jego oferty celem podpisania umowy na realizację 

usługi.  
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12. Brak stawiennictwa Wykonawcy lub nieprzedłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym 

terminie zostanie uznany jako odstąpienie od podpisania umowy, a tym samym niespełnienie warunków 

udziału w postępowaniu i ostatecznie odrzucenie oferty Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający 

dokona zatrzymania wadium. 

13. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość 

podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.  

14. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana po prawidłowym wykonaniu 

przedmiotu zamówienia i akceptacji. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana 

nie później niż 180 dni po wykonaniu zamówienia. 

15. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 

50% wartości zamówienia określonego w umowie. 

16. W 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, 

 ostatecznej ilości godzin do zrealizowania, 

 ostatecznej ilości Uczestników Projektu, 

 miejsca realizacji umowy, 

 zabezpieczenia i kar umownych, 

 zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia 

określonego w umowie). 

XIV. Osoba uprawniona do kontaktów: 

Sposób porozumiewania się z Zamawiającym: telefon,  e-mail, droga pisemna.  

Telefon kontaktowy: 17 741 11 84 

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: ewilusz@bdcenter.pl 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie zapytania ofertowego jest Elżbieta Wilusz –

Koordynator projektu. 

XV. Załączniki 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie  

Załącznik nr 3 – Wykaz posiadanego udokumentowanego doświadczenia 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie 

Załącznik nr 5 – Życiorys zawodowy 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie 

 
   ……………………………………. 

Data i podpis Zamawiającego 

 

 

 

mailto:ewilusz@bdcenter.pl
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Załącznik nr 1 Formularz oferty  

 

 

……………………………………………… 

            /miejscowość, data/     /pieczęć Wykonawcy-jeśli dotyczy/ 

FORMULARZ OFERTY 

Nazwa Wykonawcy:  ……………………………………………………………………………… 

Siedziba Wykonawcy  ……………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………… 

NIP:    ……………………………………………………………………………… 

Nr telefonu:    ……………………………………………………………………………… 

Adres e-mail:   ……………………………………………………………………………… 

skierowana do:  

BD Center Sp. z o. o. 

ul. Broniewskiego , 35-222 Rzeszów 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie Zapytania ofertowego nr 3/CNB/2018, którego przedmiotem jest  usługa oceny 

merytorycznej biznesplanów w ramach Komisji Oceny Wniosków 

Składam ofertę dotyczącą oceny …………  szt. biznesplanów 

CENA OFERTOWA BRUTTO za ocenę  

merytoryczną 1 sztuki biznesplanu 

 

............................................................złotych 

(słownie: ...................................................zł) 

w tym VAT …………% 

 

............................................................złotych 

(słownie: ...................................................zł 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO za 

ocenę  merytoryczną …….. sztuk biznesplanu  

 

............................................................złotych 

(słownie: ...................................................zł) 

w tym VAT …………% 

 

............................................................złotych 

(słownie: ...................................................zł 
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1. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt. 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty 

wykonania zamówienia jakie ponosi Wykonawca w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2. Oświadczam, że ceny brutto podane w niniejszym formularzu zawierają wszystkie koszty wykonania 

zamówienia jakie ponosi Wykonawca w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, opisem przedmiotu zamówienia i nie 

wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 

4. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału  

w postępowaniu.  

5. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą zajdą jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 

przedstawionej w moich dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformuję o nich 

Zamawiającego. 

6. Posiadam potencjał organizacyjno – techniczny niezbędny do wykonania zleconej usługi. 

7. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie niniejszego 

zamówienia. 

8. Oświadczam, iż uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania właściwej oferty.  

9. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922.). 

10. Ofertę wraz z załącznikami składam na …………….. stronach. 

11. Do oferty załączam następujące dokumenty: 

1. ....................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................... 

 

Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte 

w Załącznikach nr …….…………. oraz innych przełożonych dokumentach są zgodne z prawdą i 

stanem faktycznym. 

 

 

 

...................................................    ………....……….................................... 

/miejscowość, data/     /czytelny podpis Wykonawcy/ 

 



 

   

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 
 

S
tr

o
n

a
  
 1

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie  

Oświadczenie  

Dotyczy oferty wykonania usługi oceny biznesplanów (udział w obradach Komisji Oceny Wniosków ) 

Projekt: „Czas na biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: 

lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim”,  

Nr umowy: RPPK.07.03.00-18-0019/17-00 z dnia 29.09.2017 r. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 

Oś Priorytetowa: VII Regionalny Rynek Pracy  

Działanie: 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości 

Oświadczam, że: 

1. Nie należę do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania określonych w art. 24 ustawy z dnia 

29 stycznia 2014 rok prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami Dz.U. 2015.2164 z dnia 

2015.12.22 tj m.in. .  

a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania.  

b) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.  

c) Złożyli nieprawdziwe informację mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;  

 

…………………………………………….    ……………………………………………………… 

/miejscowość, data/      /podpis Wykonawcy, pieczęć-jeśli dotyczy/ 
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Załącznik nr 3 – Wykaz posiadanego udokumentowanego doświadczenia 

 

A - Wykaz posiadanego udokumentowanego doświadczenia  

Lp. 

Okres 
zatrudnienia 
od (m-c/rok) 
do (m-c/rok) 

Forma 
zatrudnienia 

(umowa o 
pracę/cywilno-
prawna, własna 

działalność gosp., 
itp.) 

Nazwa 
pracodawcy 

Stanowisko 
Krótki opis 

obowiązków 

1. 
   

  

2. 
   

  

… 
   

  

… 
   

  

… 
   

  

… 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….            ……………………………………………………… 

/miejscowość, data/      /podpis Wykonawcy, pieczęć-jeśli dotyczy/ 
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Załącznik nr 4 Oświadczenie 

Oświadczenie  

Projekt „Czas na Biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: 

lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim” współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY, DZIAŁANIE 7.3 WSPARCIE ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

Dotyczy oferty wykonania usługi oceny biznesplanów (udział w obradach Komisji Oceny Wniosków) :  

 

Oświadczam gotowość do przeprowadzenia usługi oceny biznesplanów (udział  

w obradach Komisji Oceny Wniosków): 

 Termin oceny 30 biznesplanów do 4 dni kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia obrad 

Komisji Oceny Wniosków  

 Termin oceny 30  biznesplanów do 5 dni kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia obrad 

Komisji Oceny Wniosków  

 Termin oceny 30  biznesplanów do 6 dni kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia obrad 

Komisji Oceny Wniosków  

 Termin oceny  30 biznesplanów do 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia obrad 

Komisji Oceny Wniosków  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….   ……………………………………………………… 

/miejscowość, data/      /podpis Wykonawcy, pieczęć-jeśli dotyczy/ 
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Załącznik nr 5 – Życiorys zawodowy 

Projekt „Czas na Biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: 

lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim” współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY, DZIAŁANIE 7.3 WSPARCIE ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

 

ŻYCIORYS ZAWODOWY  

1. Nazwisko: …………………………… 

2. Imię: …………………………………. 

3. Data urodzenia: ……………………. 

4. Wykształcenie: ………………………. 

 

Nazwa uczelni 
Wydział/ Kierunek/ 

Specjalność 
Uzyskany tytuł/stopień  

Data 

ukończenia 

studiów 

(miesiąc/rok) 

    

    

 

5. Ukończone szkolenia/kursy: 

Nazwa szkolenia/kursu Organizator szkolenia/kursu 

Data 

szkolenia/ 

kursu 

(miesiąc/rok) 

   

   

 

6. Doświadczenie zawodowe: 

Okres 

zatrudnienia od 

(dzień/miesiąc/rok) 

do 

(dzień/miesiąc/rok) 

Forma 

zatrudnienia 

(umowa o 

pracę/cywilno-

prawna, własna 

działalność gosp., 

itp.) 

Nazwa 

pracodawcy 
Stanowisko Krótki opis obowiązków 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami). 

 

 

Podpis Wykonawcy ……………………………………………………. 

 

Miejscowość i data: ………………………………………………. 
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Załącznik 6 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

 

 

…………………………………….  
Pieczątka Wykonawcy 

 

 

 

Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w Postępowaniu w 

ramach projektu „Czas na biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 

roku życia w powiatach: lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim” 

 
Dotyczy oferty wykonania usługi oceny biznesplanów (udział w obradach Komisji Oceny Wniosków). 
 

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.05.2018 r. w ramach prowadzonej procedury 

rozeznania rynku przez Zamawiającego: BD Center sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie 

przy ul. Broniewskiego 1, 35-222 Rzeszów, NIP:5170358878, REGON 80824543, niniejszym oświadczam, 

że spełniamy wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym  nr 3/CNB/2018 z dnia 09.05.2018 r. 

 

 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności 
karnej z art. 233 § 1 k.k. 
 

 

 

 

 

 

……………………………….. ………………..………………………… 
 

     (miejscowość i data)  (podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

      do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 – Oświadczenie 

Oświadczenie 

Oświadczam, że: 

Obciążenia wynikające z realizacji usługi oceny biznesplanów (udział w obradach Komisji Oceny Wniosków) 

w projekcie „Czas na biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: 

lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim”, Nr umowy: RPPK.07.03.00-18-0019/17-00 z dnia 

29.09.2017 r. współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie: 7.3 Wsparcie 

Rozwoju Przedsiębiorczości nie wykluczają możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji innych moich 

obowiązków zawodowych. 

1. Obecnie nie jestem/jestem1 zaangażowany/a w realizację innych projektów współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej, a mianowicie: 

Lp. 
Nazwa Beneficjenta /numer 

umowy o dofinansowanie 
Tytuł Projektu  

Nazwa stanowiska  

w projekcie  

Forma zatrudnienia / 

Wymiar czasu pracy 

(etat/liczba godzin) 

     

     

     

     

     

2. Obecnie nie jestem/ jestem2  zatrudniony w …………………………………………………………. 

         /podać nazwę pracodawcy, adres/        

na stanowisku …………………………………….. w wymiarze  …………………… do dnia ……………./ na 

czas nieokreślony.  

3. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Beneficjenta o każdej zmianie wyżej wymienionych 

warunków, w szczególności mojego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  

 

 

…………………………………………….      …….……………………………………………………… 

/miejscowość, data/        /podpis osoby zatrudnionej/zaangażowanej do projektu / 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Niepotrzebne skreślić 


