Projekt „Zostań przedsiębiorcą !” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Łódź, dnia 10.01.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE RR/1/01/2018/ZP
W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU
W związku z realizacją projektu pt. „Zostań przedsiębiorcą !” nr RPLD.08.03.03-10-0042/16,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie
przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT
Edukacja-Biznes-Nauka Polska Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie:
ocena merytoryczna biznesplanów w ramach Komisji Oceny Biznesplanów (KOB) w ramach projektu
„Zostań przedsiębiorcą!”.
ZAMAWIAJĄCY:
Edukacja-Biznes-Nauka Polska Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 13 / 38
90-113 Łódź
NIP 725 – 207 – 24 – 39
KRS 0000490771
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i
zabezpieczania
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym obejmuje ocenę merytoryczną biznesplanów w

ramach Komisji Oceny Biznesplanów (KOB) w projekcie „Zostań przedsiębiorcą!” wraz z
wnioskiem o wsparcie pomostowe.
2. Całkowita liczba biznesplanów wraz z wnioskiem o wsparcie pomostowe przeznaczonych do oceny

3.

4.

5.

merytorycznej wynosi maksymalnie w procedurze podstawowej wynosi maksymalnie 126 oraz maksymalnie
46 w procedurze odwoławczej. Każdy biznesplan wraz z wnioskiem o wsparcie pomostowe (w procedurze
podstawowej lub odwoławczej) będzie oceniany przez dwóch Oceniających. Łączna liczba ocen to
maksymalnie 344.
Sprawdzanie biznesplanów odbędzie się w dwóch edycjach: I edycja 72 biznesplany, II edycja 54
biznesplany). Okres realizacji I edycji to styczeń-luty 2018, zaś II edycji: marzec-kwiecień 2018 z
zastrzeżeniem, że ww. terminy mogą ulec zmianie.
Procedura rozeznania rynku ma na celu potwierdzenie, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej
niż cena rynkowa, zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020”.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Łodzi – Instytucją Pośredniczącą z AMD GROUP Michał Drymajło – Lidera projektu. Partnerem w
projekcie jest firma Edukacja-Biznes-Nauka Polska Sp. z o.o., Biuro Projektu: 90-117 Łódź, ul. Narutowicza
7/9 pok. 315, e-mail: m.szablewska@amd-group.pl, tel. 787 098 800
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
2.
3.

Posiedzenia KOB odbywać się będą wg ustalonego przez Zamawiającego harmonogramu.
Każdy biznesplan będzie oceniany niezależnie przez dwóch Oceniających.
W ramach posiedzeń Komisji Oceny Biznesplanów Oceniający zobowiązany jest 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.

Racjonalność założeń (0-40)

Potencjał początkowy (0-20)

Efektywność kosztowa(0-20)

Zgodność ze zdefin. potrzebami(0-20)
b) prowadzenia dokumentacji realizacji umowy. Uzupełnienia po każdej ocenie dla Każdego z
Uczestników karty oceny merytorycznej, którą podpisze. Karty oceny merytorycznej winny być
uzupełniane zgodnie z wzorem udostępnionym przez Zleceniodawcę
c) prowadzenia kart czasu pracy i podpisywanie protokołów KOW
d) systematycznego przekazywania Zleceniodawcy dokumentów potwierdzających zrealizowane usługi
e) oznaczania prowadzanej dokumentacji zgodnie z zasadami określonymi w następujących dokumentach:
 Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 20142020
 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.

4.

Miejsce realizacji posiedzeń KOB: miasto Łódź.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający poniższe kryteria:
1. nie posiadający powiązań kapitałowych bądź osobowych z Zamawiającym (EDUKACJA-BIZNESNAUKA sp. z o.o.) oraz Liderem partnerstwa (AMD-GROUP Michał Drymajło) z osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub Lidera partnerstwa oraz z
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego lub Lidera partnerstwa czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności
na:
a. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d. pozostawianiu 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;
2. dysponujący potencjałem organizacyjno-technicznym oraz pozostający w sytuacji ekonomicznej
i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia;
3. jest dyspozycyjny w okresie realizacji zlecenia w zakresie niezbędnym do realizacji prac zgodnie z
harmonogramem wskazanym przez Zamawiającego;
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4. posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu oceny biznesplanów, wniosków o przyznanie kredytów
dla przedsiębiorców lub podobne, pożądane doświadczenie z zakresu prowadzenia działalności
gospodarczej.
Złożenie oferty do przedmiotowego zapytania jest jednoznaczne z oświadczeniem spełnienia powyższych
warunków przez Oferenta.
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia.
MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Podpisaną ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną (skan dokumentu) na adres:
m.szablewska@amd-group.pl, pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Biurze Projektu: 90-117 Łódź, ul.
Narutowicza 7/9 pok. 315 w terminie do 18.01.2018r.
Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim określając cenę jednostkową za ocenę jednego
biznesplanu wraz z wnioskiem o wsparcie pomostowe. Cena jednostkowa powinna zawierać pełen koszt
usługi z narzutami.

