
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Kraśnik, dnia 14.04.2022r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KKP/KSIS 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi oceny biznesplanów w ramach projektu „Kuźnia kraśnickich przedsiębiorców” 

realizowanego przez Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS w partnerstwie z Gminą Annopol/Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Annopolu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Rynek Pracy 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.  

I. Dane dotyczące Zamawiającego 

I. Dane dotyczące Zamawiającego 

 

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS,  
ul. Grunwaldzka 4a, 23-210 Kraśnik,  
NIP 715-188-54-02  
Biuro Projektu: ul. Narutowicza 1a, Kraśnik 23-200 
Osoba do kontaktu: Danuta Szydłowska 
 

II.  TRYB WYBORU OFERTY  
Podstawa prawna: rozeznanie rynku określone w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 Ministra Inwestycji i Rozwoju (wersja z dnia 21.12.2020).  
 
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 2007r. nr 233, poz. 1655 
z późn. zm.).  
 
Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie 
wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym 
zapytaniu kryteriami oceny. 

III.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
CPV -73430000-5 – testy i ocena  

 
IV.OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa oceny biznesplanów w 
ramach projektu „Kuźnia kraśnickich przedsiębiorców” 
2. Do oceny wniosków zaangażowani zostaną eksperci zewnętrzni. 
3. Każdy biznesplan oceniany będzie przez 2 niezależnych i bezstronnych 
oceniających. Zaangażowanie zewnętrznych oceniających, którzy nie mieli wcześniej 
kontaktu z uczestnikami projektu, w szczególności nie pełnili roli trenera/doradcy, 
czy pracownika projektu zapewni pełną bezstronność i przejrzystość procesu oceny. 
4. Ten sam zestaw ekspertów, zaangażowanych przez Wnioskodawcę, oceniać 
będzie wszystkie biznesplany - pozwoli to na zachowanie jednolitego standardu 
oceny w projekcie. 
5.  Ocena biznesplanów dokonywana będzie w oparciu o przygotowaną przez 
Zamawiającego Kartę oceny biznes planu i zgodnie z zasadami oceny wniosków, 
które obowiązują w projekcie na podstawie Regulaminu przyznawania środków 
finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia 
pomostowego.  
6. Każdy biznes plan zostanie oceniony przez dwóch niezależnych Oceniających.  
7. Oceniający zobowiązany będzie do przyznania punktów, sporządzenia pisemnej 
oceny wraz z wyczerpującym uzasadnieniem.  
8. Oceniający zobowiązany będzie do przekazanie kompletnych Kart Oceny 
Biznesplanu w wersji papierowej i elektronicznej wraz z deklaracjami bezstronności 



 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

i poufności oraz udziału i podpisania protokołu z posiedzenia członków Komisji 
Oceniającej Biznesplany. 
9. Łączna liczba biznesplanów złożonych przez Uczestników projektu 
i przekazanych do oceny to 120 kompletów (120 kompletów x 1 ocena = 100 ocen) x 
2 ekspertów 
10. Wykonywanie usługi powinno odbyć się w terminie: VI.2022r. – VIII.2022r. 
w godzinach 8:00 do 20:00,  w miejscu i czasie ustalonym z Zamawiającym. 
Zamawiający dopuszcza, że wskazany powyżej termin realizacji usługi mogą 
ulec korekcie ze względu na potrzeby UP. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zmiany terminu zamówienia, zakończenia wcześniej maksymalnie o 3 miesiące lub 
później, maksymalnie o 3 miesiące. 
11. Termin płatności min. 7 dni od wystawienia faktury VAT/rachunku 
 

 V.  WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

1. Zamawiający wybierze 2 lub więcej niezależnych oceniających. 
2. Wykonawca składając zobowiązuje się wykonać usługę osobiście lub dysponować 
osobą/osobami do oceny biznesplanów, które nie świadczyły i nie będą jednocześnie 
świadczyć usług indywidualnego lub grupowego szkolenia w stosunku do osób 
których biznesplany będą oceniać.  
3. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, o ile posiada on uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych warunków. 
4. Oferent może zgłosić kandydaturę maksymalnie 2 osób do pełnienia funkcji 
Oceniającego. 
5. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy na miejsce realizacji 
usług. 
6. Na żądanie Zamawiającego usługa powinna w całości lub częściowo być 
zrealizowana zdalnie. 
7. Wykonawca będzie bezwzględnie przestrzegał/a przepisów zawartych w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych dokumentów krajowych i 
europejskich odnoszących się do realizacji projektów w ramach EFS. 
8. Wykonawca w trakcie wykonywania usługi będzie dążył do eliminacji stereotypów 
oraz nie będzie przekazywał treści dyskryminujących jedną z płci, będzie kładł zaś 
nacisk na eliminację segregacji na rynku pracy ze względu na 
płeć/niepełnosprawność. 
9. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są 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:  
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika,  
d. 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. 
 

VI.  PRZYGOTOWANIE OFERTY  
1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 
Zapytania ofertowego – „Formularz ofertowy”. 



 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. 
 
3. Oferta powinna zawierać ceny brutto, wyrażone w złotych polskich, dla 
wskazanych pozycji. Podane w ofercie ceny powinna obejmować wszystkie koszty 
związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty dostawy na wskazane miejsce. 
 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość 
nie przekroczy kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
5. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających. 
 
6. Zamawiający informuje, że wycena nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu 
Cywilnego, jak również  w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a 
procedura ma na celu dokonanie rozeznania rynku Wykonawców świadczących daną 
usługę i uzyskanie wiedzy na temat kosztów usługi zgodnie z Wytycznymi  w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 
 

WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU (KRYTERIA 
DOPUSZCZAJĄCE) 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełnić 
łącznie wszystkie poniżej wymienione warunki udziału w postępowaniu pod 
rygorem wykluczenia z postępowania: 
 
1. O realizacje zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 
niezbędne którzy spełniają następujące warunki dotyczące zdolności technicznej 
lub zawodowej: 
 
a) Wykształcenie wyższe – należy załączyć kopie/skan dyplomu lub innego 
dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, potwierdzony za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
 
b) Doświadczenie w zakresie oceny biznesplanów – minimum 60 ocen 
biznesplanów – należy załączyć kopie/skany referencji, zaświadczeń, protokołów 
odbioru lub inne, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
 
c) Doświadczenie min. 2 lata w zakresie doradztwa biznesowego i/lub 
prowadzenia szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczych i/lub w prowadzeniu działalności gospodarczej lub, zarządzaniu 
przedsiębiorstwem na stanowisku zarządczym tj. członek zarządu / prokurent / 
wspólnik spółki jawnej lub tożsame - należy załączyć kopie/skany referencji, 
zaświadczeń, protokołów odbioru lub inne, potwierdzone za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk z właściwej ewidencji. 
 

VII. KRYTERIA OCENY  
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 

 Cena - 100 % 

 

VIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB 
SKŁADANIA OFERT 

1.  Dopuszcza się następujące sposoby złożenia oferty: 
a) osobiście w biurze projektu „Kuźnia kraśnickich przedsiębiorców” ul. Narutowicza 
1, 23-200 Kraśnik.   
b) skan podpisanych dokumentów na adres e-mail: biuro@impuls.krasnik.pl 
 
2. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 22.04.2022 r. do godz. 12.00 

mailto:biuro@impuls.krasnik.pl


 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

3. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego powinny znajdować się w kopercie 
zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na Zapytanie ofertowe nr 
1/KKP/KSIS”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna 
posiadać nazwę i adres Wykonawcy.  

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z 
ART. 13  RODO 

 

1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) 
informujemy, że: 

 Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia 
postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest Kraśnickie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS w partnerstwie z Gminą 
Annopol/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Annopolu 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom (w tym np. 
odpowiednim organom Unii Europejskiej, Najwyższej Izbie Kontroli, Krajowej 
Administracji Skarbowej) oraz podmiotom (w tym wykonawcom oraz każdemu 
kto jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności postępowania), 
upoważnionym postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest 
Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS w partnerstwie z 
Gminą Annopol/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Annopolu 

 Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom (w tym np. 
odpowiednim organom Unii Europejskiej, Najwyższej Izbie Kontroli, Krajowej 
Administracji Skarbowej) oraz podmiotom (w tym wykonawcom oraz każdemu kto 
jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności postępowania), upoważnionym 
zgodnie z obowiązującym prawem. 
Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały 
swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, 
a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 Osobom, których 
dane osobowe zostały udostępnione na potrzeby postępowania o udzieleniu 
zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy przysługuje prawo 
dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych 
przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e/f rozporządzenia 2016/769 – prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu. 
3. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernego wysiłku, Zamawiający 
może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty lub nazwy 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
 
 
 
 
 

……………………………………………….. 
miejscowość, data 

……………………………………………….. 
czytelny podpis 

 


