
 

 

Zapytanie ofertowe nr 02/NS/2018 

1. Zamawiający 

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. 
Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska 
Ul. 11. Listopada 1, 77-100 Bytów 
Tel. 59 822 74 02 
e-mail: pce@marmolowski.pl 
www.marmolowski.pl 

 

 

2. Przedmiot, termin i miejsce realizacji zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór członków Komisji Rekrutacyjnej oraz/lub Komisji Oceny 
Wniosków o wsparcia finansowe, którzy zostaną zatrudnieni na potrzeby projektu „Nowy start” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.6 Adaptacyjność pracowników . 
Wykonywanie zadań członka Komisji Rekrutacyjnej będzie miało na celu spośród kandydatów do 
projektu ubiegających się o udział w projekcie wyłonienie uczestników projektu, którzy  chcą 
pozyskać środki finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.  
Wykonywanie zadań członka Komisji Oceny Wniosków będzie miało na celu dokonanie oceny 
wniosków o przyznanie środków finansowych na otwarcie i utrzymanie działalności gospodarczej w 
początkowym okresie jej funkcjonowania, dzięki czemu zostaną wybrani uczestnicy projektu, którzy 
otrzymają wsparcie finansowe na w/w cel. 
2.Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do max. 28.02.2019 r.  
3. Miejsce realizacji zamówienia: Bytów.  

Posiedzenia Komisji będą odbywać się w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 
4. Zapytanie jest realizowane w 2 częściach, których szczegółowy opis znajduje się w pkt. 4.  
 

3. Kod CPV zamówienia 

 

79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i 

zabezpieczania 

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany: 

1. W ramach części I zamówienia: wykonywać obowiązki i zadania Członka Komisji 

Rekrutacyjnej w ramach projektu „Nowy start” polegające w szczególności na: 

• Ocenie formularzy zgłoszeniowych – Członek Komisji Rekrutacyjnej dokona oceny formularzy 

zgłoszeniowych do projektu na podstawie Karty oceny formularza zgłoszeniowego, która 

składa się z oceny formalnej, oceny merytorycznej i oceny preferencji (Załącznik nr 3 do 

Regulaminu rekrutacji uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków 

finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Nowy start”). Ocena formalna 

ma na celu sprawdzenie kompletności danych i złożonych dokumentów oraz spełniania 

kryteriów udziału w projekcie. Formularz, który otrzymał pozytywną ocenę formalną będzie 

również oceniany pod względem merytorycznym. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej 

przyznają punkty w skali punktowej, tj. od 0 pkt. do max. 15 pkt. za spójność wykształcenia i 

doświadczenia zawodowego kandydata do projektu z profilem planowanej firmy, w tym: od 0 



pkt. do max. 5 pkt. za wykształcenie w formach szkolnych  o tematyce/kierunkach spójnych z 

profilem planowanej firmy, od 0 pkt. do max. 5 pkt. za udział w szkoleniach, warsztatach, 

kursach lub innych pozaszkolnych formach kształcenia o tematyce/kierunkach spójnych z 

profilem planowanej firmy, od 0 pkt. do max. 5 pkt. za doświadczenie zawodowe spójne z 

profilem planowanej firmy oraz od 0 pkt. do max. 15 pkt. za pomysł na działalność 

gospodarczą. W sumie Członek Komisji Rekrutacyjnej może przyznać max. 30 pkt. za ocenę 

merytoryczną. W przypadku uzyskania przez kandydata co najmniej 60% pkt możliwych do 

uzyskania w sumie w wyniku oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego, z testu 

kompetencji prowadzonego przez doradcę zawodowego oraz z rozmowy z Komisją 

Rekrutacyjną członkowie Komisji Rekrutacyjnej dokonują oceny preferencji, tj. 20 pkt. dla 

osób z niepełnosprawnościami, 20 pkt – dla osób z wykształceniem maksymalnie 

podstawowym, 10 pkt – dla osób z wykształceniem maksymalnie gimnazjalnym. 

 

• Przeprowadzeniu rozmów rekrutacyjnych z kandydatami do projektu – Członek Komisji 

Rekrutacyjnej wraz z innym członkiem Komisji przeprowadzę z kandydatami do projektu 

indywidualne rozmowy rekrutacyjne trwającą ok. 20 minut każda oraz na tej podstawie 

dokonają oceny kandydata na podstawie Kart oceny rozmowy rekrutacyjnej (Załącznik nr 5 do 

Regulaminu rekrutacji uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków 

finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Nowy start”). Członkowie 

Komisji dokonują oceny w skali punktowej, tj. od 0 pkt. do 8 pkt. za znajomość branży, w 

której planowane jest prowadzenie firmy, od 0 pkt. do 7 pkt. za planowane metody na 

pozyskanie klientów, kontrahentów, sposób na reklamę, planowane działania marketingowe, 

od 0 pkt. do 15 pkt. za zasadność planowanych wydatków i posiadane zasoby. 

 

Do obowiązków członka Komisji Rekrutacyjnej należeć będzie: 

I. Zapoznanie się i przestrzegania zapisów Regulaminu rekrutacji uczestników projektu w 

związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach 

projektu pn. „Nowy start” określającego m.in. kryteria udział w projekcie, zasady 

dokonywania oceny formularzy rekrutacyjnych oraz prowadzenia rozmów rekrutacyjnych. 

II. Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej wyznaczonych w drodze losowania 

formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami na podstawie Karty ceny formularza 

rekrutacyjnego zgodnie z obowiązującym Regulamin rekrutacji uczestników projektu w 

związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach 

projektu pn. „Nowy start”. Zamawiający szacuje, że jeden członek Komisji Rekrutacyjnej 

dokona oceny max. 50 formularzy zgłoszeniowych w obu edycjach naboru formularzy. 

III. Przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej z kandydatami do projektu i dokonanie jej oceny na 

podstawie Karty oceny rozmowy rekrutacyjnej  zgodnie z obowiązującym Regulamin 

rekrutacji uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Nowy start”. Zamawiający szacuje, że jeden 

członek Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzi rozmowy rekrutacyjne z max. 50 kandydatami do 

projektu w obu edycjach naboru formularzy. 

IV. Przedstawienie w formie pisemnej uzasadnienia wystawionych ocen co najmniej w 

minimalnej liczbie zdań wskazanych na kartach oceny i w/w Regulaminie potwierdzonego 

własnoręcznym podpisem, 

V. Dokonanie w/w ocen profesjonalnie, rzetelnie i z należytą starannością, 



VI. Zachowanie niezależności, bezstronności i poufności w stosunku do wszystkich osób 

ubiegających się  udział w projekcie,  

VII. Niewykorzystywanie i do nierozpowszechnianie żadnych danych uzyskanych w trakcie oceny 

formularzy rekrutacyjnych i rozmów do celów innych niż ta ocena.  

VIII. Rozpatrywanie odwołań od pierwotnie dokonanych oceny formularzy zgłoszeniowych do 

projektu „Nowy start”; 

IX. Przekazanie do Zamawiającego wraz z rachunkiem/fakturą za wykonanie przedmiotu 

zamówienia liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych 

na wykonanie zadań w projekcie „Nowy start”. 

Mając na uwadze planowane terminy rekrutacji uczestników do projektu (2 edycja planowane na 

okres marzec 2018 r., maj 2018 r.) członek Komisji Rekrutacyjnej najprawdopodobniej będzie 

realizować powierzone mu obowiązki w okresie marzec-kwiecień 2018 r. oraz maj-czerwiec 2018 r. 

Wskazane terminy mogą ulec zmianie w zależności od wyników przeprowadzanego procesu 

rekrutacji do projektu. 

O planowanych terminach oceny dokonywanej przez członków Komisji Rekrutacyjnej Zamawiający 

będzie informować co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem posiedzenia Komisji. 

 

 

2. W ramach części II zamówienia: Wykonywanie obowiązków i zadań Członka Komisji Oceny 

Wniosków o wsparcie finansowe polegających w szczególności na: 

 

• Dokonaniu oceny merytorycznej wniosków na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

wraz z załącznikami – Członek Komisji Oceny Wniosków (dalej KOW) dokonuje oceny 

merytorycznej zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej (Załącznik nr 10 do Regulaminu 

przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Nowy 

start”). Ocena biznesplanu stanowiącego załącznik do w/w wniosku dokonywana jest w skali 

punktowej tj. za wykonalność przedsięwzięcia od 0 pkt. do max. 35 pkt., za operacyjność od 0 

pkt. do max. 25 pkt., za kompletność opisu przedsięwzięcia od 0 pkt. do max. 5 pkt., za 

niezbędność i racjonalność od 0 pkt. do max. 25 pkt., za trwałość projektu od 0 pkt. do max. 

10 pkt. W sumie Członek Komisji Oceny Wniosków może przyznać max. 100 pkt. Ocena 

dokonywana jest na posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków odbywającym się w siedzibie 

Zamawiającego. Jeden członek KOW dokona oceny max. 15 wniosków na otrzymanie 

jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach obu edycji oceny.  

Mając na uwadze okresy rekrutacji uczestników do projektu oraz czas trwania ścieżki 

szkoleniowo-doradczej wykonywanie zadań członka Komisji Oceny Wniosków w związku z 

oceną wniosków na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej najprawdopodobniej 

będzie realizowane w okresie maj-czerwiec 2018 r. oraz lipiec-sierpień 2018 r. Podane okresy 

są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od przebiegu projektu. O terminach 

posiedzeń KOW Zamawiający będzie informować co najmniej na 3 dni robocze przed 

planowanym terminem posiedzenia Komisji. 

 

• Dokonaniu oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – Członek 

Komisji Oceny Wniosków dokonuje oceny zgodnie z Kartą Oceny (Załącznik nr 20 do 

Regulaminu  przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach 

projektu „Nowy start”). Ocena dokonywana jest na posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków 



odbywającym się w siedzibie Zamawiającego. Jeden członek KOW dokona oceny max. 15 

wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach obu edycji oceny.  

Mając na uwadze okresy rekrutacji uczestników do projektu oraz czas trwania ścieżki 

szkoleniowo-doradczej wykonywanie zadań członka Komisji Oceny Wniosków w związku z 

oceną wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego najprawdopodobniej 

będzie realizowane w okresie maj-czerwiec 2018 r. oraz lipiec-sierpień 2018 r. Podane okresy 

są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od przebiegu projektu. O terminach 

posiedzeń KOW Zamawiający będzie informować co najmniej na 3 dni robocze przed 

planowanym terminem posiedzenia Komisji. 

 

• Dokonaniu oceny merytorycznej wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia 

pomostowego – Członek Komisji Oceny Wniosków dokonuje oceny zgodnie z Kartą Oceny 

merytorycznej wniosku uczestnika projektu o przyznanie przedłużonego wsparcia 

pomostowego  (Załącznik nr 26 do Regulaminu  przyznawania środków finansowych na 

rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Nowy start”). Członek Komisji Oceny 

Wniosków dokonuje oceny w skali punktowej, tj. od 0 pkt do max. 15 pkt. za stopień 

realizacji założeń biznes planu, z wyjątkiem polityki cenowej i planowanej sprzedaży, od 0 

pkt. do max. 10 pkt. za realizację założeń przyjętej polityki cenowej, od 0 pkt. do max. 10 pkt. 

za realizację założeń przyjętej sprzedaży/wykonywanych usług, od 0 pkt. do max. 15 pkt. za 

wskazane sposoby na utrzymanie/odzyskanie płynności finansowej/poprawa/wzrost 

poziomu sprzedaży. W sumie członek Komisji Oceny Wniosków może przyznać max. 50 pkt. 

Ocena dokonywana jest na posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków odbywającym się w 

siedzibie Zamawiającego. Jeden członek KOW dokona oceny max. 15 wniosków o przyznanie 

przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach obu edycji oceny.  

Mając na uwadze planowany harmonogram projektu wykonywanie zadań członka Komisji 

Oceny Wniosków w związku z oceną wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia 

pomostowego najprawdopodobniej będzie realizowane w okresie listopad-grudzień 2018 r. 

oraz styczeń-luty 2019 r. Podane okresy są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od 

przebiegu projektu. O terminach posiedzeń KOW Zamawiający będzie informować co 

najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem posiedzenia Komisji. 

 

 

Do obowiązków członka Komisji Oceny Wniosków należeć będzie m.in.: 

I. Przeprowadzenie oceny wniosków na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, o 

przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz o przyznanie przedłużonego 

wsparcia pomostowego złożonych przez uczestników projektu; 

II. Zweryfikowanie biznesplanów i pozostałych załączników do wniosku na otrzymanie 

jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej; 

III. Po dokonaniu oceny wspólnie z pozostałymi członkami KOW sporządzenie listy wniosków 

uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów; 

IV. Wyłonienie wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, które otrzymają 

wsparcie finansowe (wnioski, które otrzymały co najmniej 60% punktów ogólnej sumy 

punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 40% 

punktów), w ramach środków określonych we wniosku projektowym na dany rodzaj 

wsparcia.  



V. Wyłonienie wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, których autorzy 

zostaną rekomendowani do uzyskania wsparcia w ramach środków określonych we wniosku 

projektowym na dany rodzaj wsparcia. 

VI. Wyłonienie wniosków oraz pozostałych załączników do wniosku o przyznanie przedłużonego 

wsparcia pomostowego (wnioski, które otrzymały co najmniej 60% punktów ogólnej sumy 

punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 40% 

punktów), które otrzymają wsparcie finansowe w ramach środków określonych we wniosku 

projektowym na dany rodzaj wsparcia; 

VII. Przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wykonanie powierzonych 

zadań; 

VIII. Przedstawienie w formie pisemnej uzasadnienia wystawionych ocen co najmniej w 

minimalnej liczbie zdań wskazanych na kartach oceny i w/w Regulaminie potwierdzonego 

własnoręcznym podpisem, 

IX. Dokonanie w/w ocen profesjonalnie, rzetelnie i z należytą starannością, 

X. zachowanie niezależności, bezstronności i poufności w stosunku do wszystkich uczestników 

projektu,  

XI. Niewykorzystywanie i do nierozpowszechnianie żadnych danych uzyskanych w trakcie oceny 

do celów innych niż ta ocena; 

XII. Rozpatrywanie odwołań od pierwotnie dokonanych oceny przez innych członków KOW w 

ramach projektu „Nowy start”; 

XIII. Przekazanie do Zamawiającego wraz z rachunkiem/fakturą za wykonanie przedmiotu 

zamówienia liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych 

na wykonanie zadań w projekcie „Nowy start”; 

XIV. Wykonywanie zadań zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu 

o otrzymanie wsparcia w ramach projektu „Nowy start”, stanowiącym załącznik nr 9 do 

Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach 

projektu „Nowy start”. 

 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną liczbę części zamówienia 

 

W ramach każdej części zamówienia Zamawiający wybierze 4 Wykonawców (osoby fizyczne), 

którzy przedstawią najkorzystniejsze oferty lub jednego, dwóch, trzech, czterech Wykonawców, 

którzy w sumie zapewnią 4 członków Komisji Rekrutacyjnej lub 4 członków KOW, którzy 

przedstawią najkorzystniejsze oferty. 

 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu i zakres wykluczenia z udziału w postępowaniu:  

1. O zamówienie w części I i II mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

w przypadku Wykonawcy, który osobiście będzie wykonywać przedmiot zamówienia musi posiadać,  

lub  

w przypadku Wykonawców, którzy nie będą wykonywać osobiście przedmiotu zamówienia muszą 

wykazać, że dysponują osobą/osobami, która/e będzie/będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, która/e posiadają: 



➢ W ramach I części zamówienia: 

• niezbędną wiedzę, tj. wykształcenie wyższe na kierunku lub w specjalności ekonomia lub zarządzanie 

lub finanse lub nauk pokrewnych; 

• co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego1 spójnego z przedmiotem zamówienia  

tj. doświadczenia w ocenie formularzy zgłoszeniowych do projektu składanych w celu otrzymanie 

wsparcie finansowego na otwarcie/rozwój działalności gospodarczej lub w ocenie biznesplanów i 

wniosków o przyznanie środków finansowych na otwarcie/rozwój działalności gospodarczej. 

 

➢ W ramach II części zamówienia: 

• niezbędną wiedzę, tj. wykształcenie wyższe na kierunku lub w specjalności ekonomia lub zarządzanie 

lub finanse lub nauk pokrewnych; 

• co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego2 spójnego z przedmiotem zamówienia  

tj. doświadczenia w ocenie formularzy zgłoszeniowych do projektu składanych w celu otrzymanie 

wsparcie finansowego na otwarcie/rozwój działalności gospodarczej lub w ocenie biznesplanów i 

wniosków o przyznanie środków finansowych na otwarcie/rozwój działalności gospodarczej. 

 

Spełnienie wymagań stawianych Wykonawcy Zamawiający będzie weryfikował na podstawie 

informacji zawartych w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania. Wykonawca przed zawarciem 

umowy dotyczącej zamówienia, dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadane 

wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

2. Z udziału w postępowaniu są wykluczone osoby zatrudnione u Zamawiającego na podstawie 

stosunku pracy. 

 

Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający 

będzie weryfikował na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym.   

6. Sposób przygotowania oraz sposób i termin złożenia oferty: 

1. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 

do zapytania.  

2.Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty Wykaz osób, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 2 do zapytania; 

3. Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie osobiście, przez 

posłańca, kurierem lub przesłać listownie do siedziby Zamawiającego na adres: 

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska 

Ul. Zaułek Drozdowy 2 

77-100 Bytów 

Z dopiskiem: Wybór członków Komisji Rekrutacyjnej i KOW w ramach projektu „Nowy start” 

 
                                                           

1 Co najmniej 2 lata należy rozumieć jako dokonywanie wskazanych ocen co najmniej w 2 różnych latach 

kalendarzowych. 
2 Co najmniej 2 lata należy rozumieć jako dokonywanie wskazanych ocen co najmniej w 2 różnych latach 

kalendarzowych. 



 

lub scan podpisanej oferty przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem 

odbioru na adres: nowy.start@marmolowski.pl, w tytule wiadomości wpisując: Wybór członków 

Komisji Rekrutacyjnej i KOW w ramach projektu „Nowy start”.  

4. Termin składania ofert upływa 05.03.2018 r.  o godz. 10.00. 

5.  Za datę złożenia/składania oferty uważa się: 

➢ W przypadku składania oferty osobiście lub przez posłańca lub kurierem lub za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej datę i  godzinę wpływu oferty pod wskazany w zapytaniu 

adres. Informujemy, że biuro firmy jest otwarte w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do 

piątku. 

➢ W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej datę i  godzinę 

wpływu oferty pod wskazany w zapytaniu adres.  

Na Wykonawcy ciąży obowiązek złożenia oferty w terminie. Wykonawca ponosi wszystkie 

konsekwencje związane z niezłożeniem oferty w terminie i w sposób wyżej opisany. 

6. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną 

odrzucone z przyczyn formalnych, o czym dany Wykonawca zostanie poinformowany.  

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale 

zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy do ich 

korekty/uzupełnienia w ciągu 3 dni roboczych oraz wskaże zakres wymaganych korekt/uzupełnień. 

Nie dopuszcza się dokonywania korekt/uzupełnień, które wpływają na treść złożonej oferty. 

Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym nie mające 

wpływu na treść złożonej oferty. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

9. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeśli jej treść nie odpowiada treści niniejszego 

Zapytania ofertowego, a zwłaszcza opisu zmówienia, lub wartość zamówienia wskazana przez 

Wykonawcę przekracza kwotę zarezerwowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia lub 

Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę na daną część zamówienia lub gdy Wykonawca nie spełnia 

warunków udziału w postępowaniu lub podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z zapisami pkt. 

5 zapytania. 

10. W związku z odrzuceniem lub niewybraniem oferty Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 

11. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13.  Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania danego Wykonawcy 

zgodnie z danymi znajdującymi się w dokumencie rejestrowym lub upoważniającym do 

występowania w obrocie prawnym lub przez osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo do 

złożenie oferty. Pełnomocnictwo musi stanowić załącznik do oferty.  

14. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 

podpisujących ofertę. 

15. Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed upływem terminu na składanie ofert. 

Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak 

składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY". 
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16. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie 

ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. 

Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak 

składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”. 

 

7. Sposób kontaktu z Zamawiającym: 

Dodatkowych informacji nt. zapytania ofertowego udzielają pracownicy Zespołu ds. projektów – tel. 

730 000 528, e-mail: nowy.start@marmolowski.pl 

 

8. Termin związania ofertą: 

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu 

składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może wyrazić zgodę na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

9. Kryteria oceny ofert: 

Oferty wykonawców, którzy spełniają kryteria udziału w postępowaniu, nie polegają wykluczeniu z 

udziału w postępowaniu, nie podlegają odrzuceniu oraz spełniają wszystkie inne kryteria wskazane w 

zapytaniu zostaną poddane ocenie ze względu na kryterium: 

 

a) W ramach I części zamówienia: 

Łączna cena brutto [w PLN] za ocenę 1 formularza zgłoszeniowego i przeprowadzenie 1 rozmowy 

rekrutacyjnej -znaczenie 100%. 

Wykonawca w ramach wskazanej ceny brutto uwzględni wszystkie potrącenia jakie musi dokonać 

lub ponieść Zamawiający zgodnie z obowiązujący przepisami prawa (w tym w szczególności 

potrącenia podatkowe, składki ZUS). 

 

Zamawiający przyjmuje kryterium cena jako jedyne kryterium oceny ofert, któremu przypisuje 

wartość 100 pkt. Wartość punktowa powyższego kryterium będzie obliczana według poniższego 

wzoru:  

                                                                        Cn 

                                                 Pb = ----------------------------- x 100 pkt 

                                                                        Cb 

gdzie: 

Pb – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium - cena.  

Cn – cena oferty najtańszej złożonej na daną część postępowania. 

Cb – cena badanej oferty. 

 

Wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku z zastosowaniem reguł matematycznych. 

 

b) W ramach II części zamówienia: 

Łączna cena brutto za ocenę 1 wniosku na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, ocenę  

1 wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego i ocenę 1 wniosku o przyznanie 

przedłużonego wsparcia pomostowego -znaczenie 100%. 
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Wykonawca w ramach wskazanej ceny brutto uwzględni wszystkie potrącenia jakie musi dokonać 

lub ponieść Zamawiający zgodnie z obowiązujący przepisami prawa (w tym w szczególności 

potrącenia podatkowe, składki ZUS). 

 

Zamawiający przyjmuje kryterium cena jako jedyne kryterium oceny ofert, któremu przypisuje 

wartość 100 pkt. Wartość punktowa powyższego kryterium będzie obliczana według poniższego 

wzoru:  

                                                                        Cn 

                                                 Pb = ----------------------------- x 100 pkt 

                                                                        Cb 

gdzie: 

Pb – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium - cena.  

Cn – cena oferty najtańszej złożonej na daną część postępowania. 

Cb – cena badanej oferty. 

 

Wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku z zastosowaniem reguł matematycznych 

 

Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części zamówienia. 

 

10. Wybór Wykonawcy: 

 

1. Do realizacji zamówienia w danej części zostanie wybrany Wykonawca/Wykonawcy, którzy 

uzyskali największą liczbę punktów w ocenie złożonych ofert. Liczba wybranych przez 

Zamawiającego Wykonawców w ramach każdej części zamówienia będzie miała na celu wybór 4 

członków Komisji Rekrutacyjnej oraz 4 członków KOW. 

2. O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem 

strony internetowej, na której było umieszczone zapytanie ofertowe.  

3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej Wykonawców 

Zamawiający przeprowadzi z nimi pisemne negocjacje.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odstąpi od 

podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą stało się niemożliwe z 

innych przyczyn, Zamawiający może podpisać umowę z Wykonawcą, który jako kolejny uzyskał 

największą liczbę punktów z badania ofert w danej części 

 

 

11. Informacje dodatkowe:  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego wyłonionym 

Wykonawcom w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości udzielonego zamówienia. 

 

12. Załączniki:  

1. Formularz ofertowy– załącznik nr 1; 

2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 2; 

 

Bytów, dnia 23.02.2018 r. 


