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Łaziska Górne, 2 maja 2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

na członka komisji oceny wniosków 

 

Dotyczące pełnienia funkcji członka komisji oceny wniosków w związku z realizacją projektu pn. 

„Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie 

społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie 

sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Centrum Społecznego Rozwoju 

ul. Wyszyńskiego 8, 43-173 Łaziska Górne 

tel. +48 324 446 453, kom.: +48 795 264 731 

rowes@csr.biz.pl , www.rowes.com.pl 

NIP 635-171-01-15, REGON 240003366 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji członka komisji oceny wniosków w ramach projektu 

pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wspólny słownik Zamówień: CPV 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, 
konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania. 
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2018 r.  

Miejsce realizacji: siedziba zamawiającego. 

Przewidywana liczba członków komisji: 3 osoby1 

Łączna liczba godzin w ramach komisji na jednego członka: około 20 godzin w ramach 3 posiedzeń 

na jeden konkurs. Przewidywana liczba konkursów: 4. Co daje łącznie około 80 h w ramach 12 

posiedzeń.  

Zakres obowiązków członka komisji: 

                                                           
1 W przypadku wystąpienia odwołań w ramach procedury oceny wniosków dopuszczalne jest zaangażowanie 4 

członka komisji na jedno posiedzenie, w takim przypadku stawka danego członka komisji zostanie zmniejszona  

proporcjonalnie do ilości posiedzeń do których jest angażowana w ramach danego konkursu. 

mailto:rowes@csr.biz.pl
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Osoba pełniąca obowiązki członka komisji oceny wniosków będzie miała za zadanie ocenę 

merytoryczną oraz formalną Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsc 

pracy w nowo utworzonym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub w podmiocie ekonomii 

społecznej przekształcanym w przedsiębiorstwo społeczne wraz z załącznikami, między innymi: 

biznes planów i harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz Wniosków o przyznanie wsparcia 

pomostowego. 

Osoba pełniąca funkcję członka Komisji Oceny Wniosków odpowiedzialna jest za: 

1. uczestniczenie w pracach Komisji Oceny Wniosków;  

2. przeprowadzenie oceny merytorycznej i formalnej Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji 

na utworzenie miejsc pracy w nowo utworzonym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym 

lub w podmiocie ekonomii społecznej przekształcanym w przedsiębiorstwo społeczne wraz z 

załącznikami, między innymi: biznes planów i harmonogramów rzeczowo finansowych oraz 

Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego;  

3. sporządzenie listy wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych 

punktów; 

4. wyłonienie wniosków, które rekomendowane są do otrzymania wsparcia finansowego; 

Każdy wniosek podlegać będzie ocenie merytorycznej i formalnej dokonanej przez dwóch losowo 

wybranych członków KOW. 

 

Dodatkowe obowiązki Oferenta:  

1. terminowa realizacja powierzonych zadań;  

2. przestrzeganie regulaminu OWES i Kodeksu etycznego OWES;  

3. dokumentowanie swojej pracy zgodnie z dokumentacją dostarczaną przez Zamawiającego w 

tym z regulaminem pracy komisji; 

4. prowadzenie miesięcznej karty czasu pracy w projekcie i poza nim (protokołu). 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi: 

Wymogi konieczne: 

1. Wykształcenie wyższe; 

2. Minimum 1 roczne doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości społecznej i/lub ekonomii 

społecznej;  

3. Znajomość specyfiki prowadzenia przedsiębiorstw społecznych;  

4. Biegła znajomość przepisów dotyczących działalności podmiotów ekonomii społecznej;  

5. Biegłe posługiwanie się pojęciami związanymi z ekonomią społeczną;  
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6. Znajomość dokumentów programowych, wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczące 

realizacji projektów w ramach Poddziałania 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz 

dokumentu „Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” stanowiącego Załącznik do 

Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 działającego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 22 września 2014;  

Wyżej wymienione kwalifikacje powinny zostać potwierdzone na podstawie wypełnionych 

załączników 1 i 2. 

 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT 

Kryteria oceny: 

A. Cena – 50% 

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto otrzymuje 50 pkt., a punkty dla pozostałych ofert obliczane 

będą wg wzoru:  

 

Liczba punktów = Cena najniższa (brutto)/Cena badanej oferty (brutto) x 50 pkt 

 

B. Posiadane doświadczenie w wymaganym zakresie – 50% 

Oferta z najdłuższym wykazanym doświadczeniem, o którym mowa w pkt. III 1-2, otrzymuje 50 pkt. 

(przy czym, dla celów określenia tego kryterium doświadczenie wykazane w pkt. III 1-2 sumuje się 

i podaje w pełnych miesiącach, miesiące niepełne pomija się, okresy doświadczenia z pkt. III.1-2 

mogą się pokrywać) a punkty dla pozostałych ofert obliczane będą wg wzoru: 

 

Liczba punktów= ilość miesięcy doświadczenia wykazanego jako najdłuższe/ilość miesięcy 

doświadczenia wykazanego w badanej ofercie x 50 pkt. 

 

1. Ocena za doświadczenie i posiadaną wiedzę dokonywana będzie w oparciu o załączony do 

oferty życiorys (załącznik nr 2). 

2. Wynik za poszczególne kryteria zostanie zsumowany i będzie stanowić końcową ocenę 

oferty. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która została prawidłowo przygotowana 

i uzyskała najwyższą końcową ocenę. 

4. Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 

na udzielenie zamówienia zgodnie z budżetem projektu, oferta ta zostanie odrzucona, 

a wybrana zostanie następna oferta o najwyższej wartości punktowej, jeżeli cena zawarta 
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w tej ofercie nie będzie przekraczać kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

udzielenie zamówienia.  

5. W przypadku kiedy w odpowiedzi na zapytanie wpłynie minimalna wymagana liczba ofert 

spełniających wszystkie kryteria oceny (tj. trzy), nie ma zasadności do stosowania oceny 

punktowej. 

 

V TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT  

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej, spiętej w jedną całość 

w siedzibie Zamawiającego: Centrum Społecznego Rozwoju, ul. Wyszyńskiego 8, 43-173 

łaziska Górne, II piętro, pok. 23 osobiście lub przez doręczyciela.  

2. Termin składania ofert upływa 16 maja 2016 roku, o godz. 12:00. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do 

siedziby Zamawiającego wskazanej w pkt. 1. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub odręcznie drukowanymi 

literami, niebieskim długopisem oraz powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny 

podpis Oferenta. 

4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej 

danymi Wykonawcy oraz poniższym opisem tematu, którego postępowanie dotyczy: 

„Zapytanie ofertowe – na członka komisji oceny wniosków – nie otwierać przed 16 maja 

2016 r.”.  

5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Oferta powinna zawierać cenę za 1 konkurs wyrażoną w złotych polskich w kwocie brutto, 

tzn. powinna zawierać podatek VAT lub inne podatki i składki ubezpieczeniowe (w przypadku 

osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej). 

7. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania. Należy do niej załączyć życiorys zawodowy wg załącznika nr 2 oraz 

oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załącznika nr 3 do niniejszego zapytania. 

8. Oferty złożone po terminie i/lub niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu. Oferty takie 

można odebrać w miejscu wymienionym w pkt. 1, w terminie do 30 dni od terminu składania 

ofert. 

 

VI. INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, 

których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Jeżeli Oferent, 

którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną 
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ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni 

kalendarzowych. 

 

 

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I UMOWY: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie 

postępowania bez podania przyczyny. 

2. Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.3 pkt 15 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zastrzega 

sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, wyłonionemu w trybie zasady 

konkurencyjności, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 

50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te 

zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego, 

bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez 

Zamawiającego o tych okolicznościach. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia osobiście. Wykonawca nie 

może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia tak w całości, jak i w żadnej części 

osobom trzecim, bez względu na podstawę takiego powierzenia oraz stosunek prawny 

łączący Wykonawcę z osobą trzecią.  

5. W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych 

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, 

w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż 

jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać 

możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań wykonywanych na rzecz 

Zamawiającego. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich 

projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań 

finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych 

podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, 

o którym mowa dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:  

a) w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu 

wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności 
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pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie 

wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,  

b) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form 

zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas 

zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile 

dotyczy).  w przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję 

czasu pracy w ramach wszystkich projektów.  

c) Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym 

przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję 

godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań 

w projekcie. 

6. Zamawiający i oferent nie mogą być powiązani kapitałowo, ani osobowo.  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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

7. Oferent w wypadku zawarcia umowy do realizacji zamówienia zobowiązuje się do 

przestrzegania zaleceń wskazanych w Standardach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej 

nr A.3.1 i A.3.2, stanowiących załącznik do niniejszego zapytania. 

8. W przypadku rezygnacji osoby wybranej w ramach zapytania, Operator zastrzega sobie 

prawo do zaangażowania do komisji następnego oferenta na liście rankingowej, pod 

warunkiem podtrzymania złożonej wcześniej oferty. 
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VIII. OSOBY UDZIELAJĄCE WYJAŚNIEŃ 

Informacji dodatkowych dot. zapytania udziela Piotr Bańczyk. Oferenci mogą zadawać pytania drogą 

mailową na adres: rowes@csr.biz.pl, bądź telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-

15.00 pod numerem tel. +48 324 446 453.  

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Życiorys zawodowy 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta o braku powiązań 

 


