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Zapytanie ofertowe - rozeznanie rynku 

Nr POWR/4/2021 

W związku z realizacją projektu pn. „Własna firma – start dla młodych”, współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę 

następującego przedmiotu zamówienia: 

I. ZAKRES ZAMÓWIENIA 
 

1. Ocena wniosków o dotacje – Biznesplanów (min. 70 szt.) złożonych przez uczestników projektu 

pn. „Własna firma – start dla młodych” oraz dokonanie oceny wniosków o wsparcie pomostowe 

(min. 70 szt.) złożonych przez uczestników projektu, współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ocena Biznesplanów będzie dokonywana wśród osób 

biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych  w  urzędzie  pracy,  w  wieku   18-29   

lat,   mieszkających  w  woj.   lubuskim (w rozumieniu kodeksu cywilnego), które utraciły zatrudnienie 

po 1 marca 2020 roku, w wyniku pandemii COVID-19 i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie 

pozostały poza rynkiem pracy. 

 

2. Usługa realizowana będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - obszar województwa 

lubuskiego, przed wszystkim Zielona Góra, okolice. 

 
3. W ramach oceny wniosków o dotacje, złażonych Biznesplanów Wykonawca zobowiązuje się do: 

 przeprowadzenia oceny Biznesplanów zgodnie z ustalonym programem i harmonogramem 

oraz wytycznymi Zamawiającego; 

 powołania Komisji ds. oceny wniosków o wsparcie pomostowe zgodnie z ustalonym 

programem i harmonogramem oraz wytycznymi Zamawiającego; 

 stosowanie się do materiałów i wytycznych przekazanych przez Zamawiającego w celu 

przeprowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny ( zapoznanie się przed wszystkim z  zał. St
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nr 2 Kartą oceny biznesplanu, zał. nr 21 Standardy oceny biznesplanu, zał. nr 8 Karta 

oceny formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego, które 

stanowią załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie 

własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach PO WER 2014-

2020 – dostępny na stronie www. Zamawiającego wraz z załącznikami). 

 
Wykonawca w procesie oceny Biznesplanów zadba o równe traktowanie kobiet i mężczyzn oraz osób 
z niepełnosprawnościami.  

 
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
lipiec  – wrzesień 2021. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia. 

 

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 

 
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo 

nakłada obowiązek posiadania tych uprawnień. 

2. Posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym      

i osobami zdolnymi do wykonania zamówień tzn. osoba, która będzie dokonywała oceny 

złożonych Biznesplanów winna posiadać: wykształcenie wyższe kierunkowe, min. 5 letnie 

doświadczenie zawodowe, doświadczenia w ocenie min. 10 Biznesplanów w ostatnich 3 latach. 

3. Planuje się zatrudnienie min. 2 ekspertów ds. oceny Biznesplanów oraz wniosków o wsparcie 

pomostowe. 

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia. 
 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent, który nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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, 
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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 drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

1. Wymagany termin związania ofertą wynosi maksymalnie 30 dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują 

pisemnie. Adres do korespondencji: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Między Odrą a Bobrem" 

ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór, lub e-mailowo na adres: startdlamlodych.lgd@gmail.com. 
 

 

VI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach 

merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury są: Sławomir Stańczak i Dorota Augustyniak tel. 

kom.: 603 505 517. 

 
 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w kopercie opatrzonej opisem:  

Zapytanie ofertowe  NR  POWR/4/2021  w  ramach  projektu  „Własna  firma-start  dla  młodych”  wraz  

z podaniem dokładnego adresu Wykonawcy oraz adresu email Wykonawcy do kontaktu lub drogą 

mailową w formie skanów dokumentów na adres: startdlamlodych.lgd@gmail.com, w tytule podając 

nr zapytania ofertowego tj. POWR/4/2021. 

Oferty należy składać do dnia 20.07.2021 r. do godziny 11:00. 

 
UWAGA 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz pocztą 

tradycyjną.
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INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 

 
Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo. 

 

1. Jeżeli firma/osoba, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego w przypadku, 

gdy cena najniższej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację 

zamówienia. 

 
 

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
1. Wzór oferty - Spełnienie warunków określonych w zapytaniu ofertowym wraz z ceną 

usługi na formularzu oferty zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 1 

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2 

3. Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 3 
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