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Przemyśl, dnia 25.11.2016 r. 
Znak: 14/CPK/7.3/RPOWP/2016 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

w ramach procedury rozeznania rynku 

 
I.     Zamawiający: 
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl,  
NIP: 795-232-82-37, REGON: 651552451, KRS: 0000215398. 
 
II.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie oceny merytorycznej biznes planów w 
ramach projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety” realizowanego przez Przemyską 
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 7.3 „Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości”, Priorytet VII Regionalny Rynek Pracy, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr 
RPPK.07.03.00-18-0081/15-00 z dnia 04.10.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy 
w Rzeszowie. 

2) Zamówienie będzie polegać na przeprowadzeniu oceny merytorycznej biznes planów. Biznes 
plany będą sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu 
przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Czas na 
przedsiębiorcze kobiety”. 

3) Ocenie będzie podlegać 84 szt. biznes planów opracowanych przez uczestników projektu. 
Każdy biznes plan będzie oceniany przez dwóch ekspertów. Łączna liczba ocen biznes 
planów: 168 szt. 

4) Ocena biznes planów dokonywana będzie w oparciu Kartę oceny biznes planu stanowiącą 
załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości w projekcie „Czas na przedsiębiorcze kobiety”. 

5) W związku z możliwością odwoływania się przez uczestników projektu „Czas na 
przedsiębiorcze kobiety” od wyników oceny biznes planów, Zamawiający przewiduje, że w 
ramach procedury odwoławczej ponownej ocenie będzie podlegać max. 5 biznes planów w 
każdej edycji (razem 10 biznes planów). Każdy biznes plan oceniany w procedurze 
odwoławczej zostanie również oceniony przez dwóch ekspertów (łącznie maksymalnie 20 
dodatkowych ocen - 10 na każdą edycję). Ponowna ocena biznes planu może być 
dokonywana przez członków Komisji Oceny Biznes Planów (ekspertów), którzy nie 
uczestniczyli w jego pierwszej ocenie. 

6) Zamawiający przewiduje przeprowadzenie oceny merytorycznej biznes planów w 
następujących terminach (etapach):  

 Etap 1: grudzień 2016 (łączna liczba ocen biznes planów: 94 szt. - razem z procedurą 
odwoławczą) 

 Etap 2: czerwiec 2017 (łączna liczba ocen biznes planów: 94 szt. - razem z procedurą 
odwoławczą)  

7) Komisja Oceny Biznes Planów (w każdym etapie) będzie pracować zgodnie z 
harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego. O dokładnym terminie posiedzeń 
Komisji Oceny Biznes Planów Zamawiający poinformuje ekspertów co najmniej 2 dni robocze 
przed pierwszym dniem posiedzenia Komisji. Posiedzenia Komisji Oceny Biznes Planów (w 
każdym etapie) zostaną zorganizowane w siedzibie Zamawiającego (Przemyśl, ul. ks. Piotra 
Skargi 7/1), w godzinach od 9-18, w dni robocze oraz w soboty.  

8) Zamawiający przewiduje zorganizowanie co najmniej 3-ech posiedzeń Komisji Oceny Biznes 
Planów. Posiedzenia Komisji będą ważne, gdy będzie uczestniczyć w nich minimum 2 
członków Komisji Oceny Biznes Planów. 
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9) O terminie i miejscu pracy Komisji, Zamawiający powiadomi także WUP w Rzeszowie. W 
posiedzeniu Komisji może uczestniczyć wyznaczony przez Dyrektora WUP pracownik WUP w 
Rzeszowie w charakterze Obserwatora. Obserwator ma prawo wglądu do ocenianych przez 
Komisję biznes planów oraz wniesienia zastrzeżeń do dokonanej oceny, co powinno zostać 
odnotowane w protokole z posiedzenia Komisji. 

10) Członkowie Komisji Oceny Biznes planów nie mogą pozostawać w związku małżeńskim albo 
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii bocznej do II stopnia, oraz nie mogą być związani z tytułu przysposobienia opieki lub 
kurateli z Uczestnikiem projektu. 

11) Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wypełnione Karty oceny biznes 
planu w formie elektronicznej oraz podpisane przez oceniających w wersji papierowej. Dla 
każdego ocenianego biznes planu oceniający będzie zobowiązany podpisać Oświadczenie o 
braku powiązań z ocenianym uczestnikiem projektu oraz o bezstronności, które stanowi część 
Karty oceny biznes planu. 

12) Koszty dojazdu osób oceniających (ekspertów) do miejsca świadczenia usługi zapewnia 
Wykonawca. 

13) W celu szybkiej i sprawnej realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia Wykonawca 
powinien zapewnić minimum sześciu oceniających biznes plany (ekspertów), którzy 
wykonają usługę. 

14) Wymagania minimalne wobec osób będących ekspertami oceniającymi biznes plany: 
a) legitymowanie się wykształceniem wyższym (studia magisterskie lub licencjackie), 
b) posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego, 
c) posiadanie doświadczenia z zakresu oceny co najmniej 30 biznes planów.  

15) Podstawą weryfikacji spełnienia przez osoby oceniające biznes plany (ekspertów) wymagań 
dot. wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego będą Życiorysy zawodowe ekspertów ds. 
oceny biznes planów (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania), zaś w przypadku 
doświadczenia z zakresu oceny co najmniej 30 biznes planów będą Oświadczenia ekspertów 
ds. oceny biznes planów o doświadczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 3). 

16) Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana według formuły 
„spełnia / nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków, zostanie 
odrzucony w postępowaniu. 

III.  Nadzór prowadzony przez Wykonawcę: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru i kontroli nad realizacją usługi. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do wypełniania przez zatrudnionych ekspertów dla każdego 

ocenianego biznes planu Karty oceny biznes planu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie 

„Czas na przedsiębiorcze kobiety”.  

IV. Nadzór prowadzony przez Zamawiającego: 

1) Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków do prac Komisji 

Oceny Biznes Planów (pomieszczenia gwarantującego spokój i poufność informacji), 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo, by podczas prac Komisji Oceny Biznes Planów byli 

obecni, przysłuchiwali się, pracownicy Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia naruszenia 

zasad bezstronności i tajemnicy udostępnionych informacji i dokumentów, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 
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V.  Kod CPV:  

1) 79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, 

drukowania i zabezpieczania  

 
VI. Kryteria wyboru ofert 

Lp. Kryterium Waga kryterium (%) 

1 Cena brutto 100 

 

1) W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty realizacji zamówienia, w szczególności: koszty 
dojazdu ekspertów na posiedzenia Komisji Oceny Biznes Planów. 

2) Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cenę należy podawać w złotych (PLN), z 
dokładnością do jednego grosza. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej 
słownie, Zamawiający przyjmie za właściwą cenę podaną słownie. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
powiększonej o obowiązujący podatek VAT (sposób obliczenia ceny) 

4) Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Sposób oceny pozostałych będzie wyglądał 
następująco:  

Cena oferty najtańszej 
                                   ---------------------------------  x 100 = liczba punktów 

Cena oferty badanej 
 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 

5) W przypadku, gdy najwyżej ocenione oferty otrzymają taką samą liczbę punktów, 
Zamawiający jest uprawniony do wybrania najkorzystniejszej oferty w drodze ustnych 
negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli te oferty. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny, w przypadku, gdy cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru najkorzystniejszej 
oferty bez podania przyczyny. 

VII.   Opis sposobu przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty 

1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej. 
Kompletna oferta musi zawierać:  

a) Formularz oferty (załącznik nr 1);  
b) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych (załącznik nr 2); 
c) Oświadczenie eksperta/ów ds. oceny biznes planów o doświadczeniu (załącznik nr 3) 
d) Życiorys zawodowy eksperta/ów ds. oceny biznes planów (załącznik nr 4) 

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień 
i dokumentów dotyczących treści złożonych dokumentów. 

3) Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres  
e-mail: cpk@parr.pl, lub osobiście bądź pocztą (w zamkniętej opisanej kopercie z 
dopiskiem: "Oferta nr 14/CPK/7.3/RPOWP/2016 - Nie otwierać przed dniem 02.12.2016 r. do 
godz. 15.00") na adres: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. ks. Piotra Skargi 
7/1, 37-700 Przemyśl (sekretariat, pokój nr 26, I piętro) 

4) Oferta powinna zostać złożona do 02.12.2016 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do 
PARR S.A.) 

5) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie 
zwrócona bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Oferta przesłana pocztą 
elektroniczną po upływie terminu na składanie ofert zostanie usunięta bez jej otwierania. 
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6) Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie 
ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert i złożyć ponownie zmienioną 
ofertę. 

VIII.  Miejsce oraz termin otwarcia ofert 

1) Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w dniu 02.12.2016 o godzinie 14.15. 
w siedzibie Zamawiającego (ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, pokój nr 23) 

2) Osobą odpowiedzialną do kontaktu z Oferentami jest Robert Sudoł, tel. 16 676 09 85 wew. 3. 
Ewentualne pytania związane z przedmiotem zamówienia należy przesyłać na adres e-mail: 
cpk@parr.pl.  

IX. Warunki płatności 

Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu przedmiotu zamówienia za poszczególne etapy, 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia 
przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

X. Inne ważne informacje dotyczące zamówienia: 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. 

2) 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 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

XI. Załączniki: 

1) Formularz oferty 
2) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
3) Oświadczenie eksperta/ów ds. oceny biznes planów o doświadczeniu 
4) Życiorys zawodowy eksperta/ów ds. oceny biznes planów 


