
    

  

 

 

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży                                                       Toruń, 07.09.2020 r. 
87-100 Toruń, ul. Wola Zamkowa 12A 
NIP: 9561032605   
Tel. 56 652 22 40 
owes@ekonomia-spoleczna.com.pl 
 

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 4/2020/RR/ECWM/OWES 
 

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży (lider) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Tilia w 
związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” 
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Priorytet IX Solidarne społeczeństwo, 
Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów 
sektora ekonomii społecznej, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku 
na: 
a) wyłonienie eksperta - członka Komisji oceniającej biznesplany (KOB) będące załącznikiem do 

wniosków o dotacje na utworzenie miejsc pracy w nowotworzonych/istniejących 
przedsiębiorstwach społecznych oraz wniosków o mikrogranty na działalność grup 
inicjatywnych w zakresie ekonomizacji działalności, 

b) wyłonienie eksperta - członka Komisji odwoławczej oceniającej odwołania od decyzji KOB.  
 
Tryb udzielenia zamówienia: 
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności 
(rozeznanie rynku) nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze 
zapytanie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.ekonomia-
spoleczna.com.pl.  
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: 
a) usługa polegająca na przeprowadzenie oceny merytorycznej biznes planów Uczestników 

ubiegających się o wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w 
nowotworzonych/istniejących przedsiębiorstwach oraz przeprowadzenie oceny 
merytorycznej wniosków Uczestników ubiegających się o wsparcie finansowe w formie 
mikrograntów na działalność grup inicjatywnych w zakresie ekonomizacji działalności 
społecznych, 

b) usługa polegająca na przeprowadzenie oceny merytorycznej odwołań od decyzji KOB 
 
Wspólny słownik zamówień (CPV):   
79314000-8 - Analiza możliwości wykonawczych  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1. Wykonawca, świadczący usługi w ramach przedmiotu zamówienia, zostanie zaangażowany w 

ramach projektu na okres od dnia podpisania umowy do 30.09.2022r., przy czym wykonanie 
zamówienia odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem określonym ściśle przez 
Zamawiającego (zmiany harmonogramu mogą być dokonywane wyłącznie przez 
Zamawiającego). Szczegółowe terminy wykonania usługi będą wskazane każdorazowo przez 
Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni kalendarzowych przed terminem KOB. 
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/analiza-mozliwosci-wykonawczych-8759


    

  

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia planowanego terminu rozpoczęcia i 
zakończenia oceny. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie: 
a) Udział w pracach Komisji Oceny Biznesplanów/Mikrograntów – (KOB), 
b) Dokonanie oceny merytorycznej biznes planów Uczestników (Każdy biznes plan podlega 

ocenie dokonanej przez 2 różnych ekspertów) ubiegających się o wsparcie finansowe na 
utworzenie miejsc pracy w nowotworzonych/istniejących przedsiębiorstwach oraz 
przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków Uczestników ubiegających się o 
wsparcie finansowe w formie mikrograntów na działalność grup inicjatywnych w zakresie 
ekonomizacji działalności społecznych,rozwoju przedsiębiorczości zgodnie z wzorem 
Karty Oceny Merytorycznej przekazanym przez Zamawiającego oraz dokonanie ponownej 
oceny w ramach ewentualnej procedury odwoławczej, 

c) Przekazanie kompletnych kart oceny merytorycznej w wersji papierowej i elektronicznej 
wraz z deklaracjami bezstronności poufności, podpisanie protokołu z posiedzenia KOB, 

d) Uzupełnienie karty oceny merytorycznej o ewentualne uwagi przewodniczącego KOW, 
e) Wymienione obowiązki ekspert będzie wykonywał w siedzibie OWES Toruń przy ul. Wola 

zamkowa 12a w Toruniu, lub po uzgodnieniu z koordynatorem merytorycznym w ramach 
pracy zdalnej.      

3. Przewiduje się realizację łącznie 60 ocen biznesplanów oraz 30 ocen mikrograntów. Ocena 
biznesplanów/mikrograntów jest usługą towarzyszącą (powiązaną z przyznawaniem dotacji na 
utworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie i zawodowo), prowadzącą do 
rozwoju Przedsiębiorstwa Społecznego (PS), w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną 
funkcjonowania PS, wsparcie to jest dostosowane do potrzeb założycieli przedsiębiorstwa i 
samego PS. Ocena przewidziana jest dla wniosków składanych przez istniejące lub tworzone 
PS oraz grupy inicjatywne z terenu: 

a) powiatu miasto Toruń; 
b) powiatu toruńskiego; 
c) powiatu aleksandrowskiego; 
d) powiatu chełmińskiego; 
e) powiatu lipnowskiego. 

4. Wykonawca świadczył będzie usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.  
5. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane usługi. 

Zamawiający zastrzega, że czas dojazdu do miejsca realizacji usługi nie podlega wliczeniu do 
czasu świadczenia usługi. 

6. Zamawiający nie zapewnia środka transportu w celu świadczenia usług – Wykonawca 
zapewnia sobie środek transportu we własnym zakresie. 

7. Wykonawca będzie ściśle współpracował z kadrą OWES, a jego praca będzie poddana stałemu 
monitoringowi w/w osób. 

8. Wykonawca rozlicza wykonanie usługi poprzez przedłożenie Zamawiającemu kompletnej, 
wypełnionej dokumentacji, udostępnionej przez Zamawiającego, oraz wypełnionej Karty 
Pracy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w ciągu 48 godzin od 
zgłoszenia zapotrzebowania Zamawiającego. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających. 
11. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom. 



    

  

 

 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia Zapytania Ofertowego 
bez podania przyczyny.  

 
UWAGA!!! Wykonawca stanowić będzie personel Projektu w myśl Wytycznych  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020.  Powyższe oznacza, że wszelkie czynności i zadania w ramach Projektu będzie musiał 
wykonać osobiście.  W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób 
prawnych oznacza, to  że do realizacji zamówienia muszą wskazać w ofercie wykonawcy z 
imienia i nazwiska i  przedstawić jego kwalifikacje i doświadczenie, które będzie podlegało 
ocenia. Nie dopuszcza się składania ofert przez konsorcja. 

 
Warunki wykonania usługi: 
a. Wykonawca pokrywa koszty związanych z dojazdem do miejsca świadczenia usługi. 
b. Wynagrodzenie obejmuje wyłącznie część merytoryczną. 
c. Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty 

związane z realizowanym projektem w tym dokumenty potwierdzające wykonanie usługi, 
d. Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji powierzonych zadań oraz 

informowania kierownika projektu o występujących problemach i trudnościach w realizacji 
zadań. 

e. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznej ewidencji godzin i zadań 
wykonywanych na rzecz projektu oraz złożenia oświadczenia o nieprzepracowaniu 276 
godzin w danym miesiącu w okresie świadczenia usługi i przekazywanie dokumentacji 
Zamawiającemu. 

f. Kompletna dokumentacja przekazana kierownikowi projektu stanowi podstawę do 
wypłacenia wynagrodzenia. Wynagrodzenie będzie płatne po uzyskaniu rachunku i 
wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów. W przypadku braku środków 
na koncie projektu wynikających z opóźnień w płatnościach ze strony IZ RPO WK-P, 
Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie w terminie późniejszym. 

 Dodatkowe obowiązki Oferenta:  
 terminowa realizacja powierzonych zadań, 
 informowanie Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej o problemach w 

realizacji zadań, 
 przestrzeganie Regulaminu świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Kodeksu 

etycznego OWES, 
 dokumentowanie swojej pracy zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego 

w tym z regulaminem pracy komisji, 
 prowadzenie miesięcznej karty czasu pracy w projekcie i poza nim (protokół). 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia 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.  
Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 
79314000-8 - Analiza możliwości wykonawczych   
Opis warunków udziału w postępowaniu: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/analiza-mozliwosci-wykonawczych-8759


    

  

 

 

1) Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 
Legitymują się: 
a) min. 3 letnim doświadczeniem w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub min. 

3 letnim prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w zakresie objętym 
przedmiotem zamówienia; 

b) ukończonymi studiami wyższymi, i/lub studiami podyplomowymi, bądź ukończonymi 
szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych ze 
świadczonym wsparciem - potwierdzone dyplomami ukończenia bądź certyfikatami; 

2) Są gotowi do pracy w nienormowanym trybie pracy, zgodnie z harmonogramem 
określonym ściśle przez Zamawiającego, jednocześnie zobowiązując się do gotowości 
udzielenia wsparcia w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez 
Zamawiającego (zmiany harmonogramu mogą być dokonywane wyłącznie przez 
Zamawiającego); 

3) Znają i zobowiążą się do stosowania zasad Standardów OWES w trakcie świadczenia 
usługi; 

4) Zobowiążą się do poddania regularnej ocenie przez Zamawiającego, a także 
monitoringowi prowadzonemu przez Zamawiającego (kadrę OWES); 

5) Zobowiążą się do podnoszenia kompetencji w wymiarze, co najmniej 30 h rocznie 
na potwierdzenie, czego będą przedkładać Zamawiającemu stosowne zaświadczenia; 

6) Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.   – tj. nie są osobowo lub 
kapitałowo powiązani z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
beneficjenta 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. 

2. Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią któregokolwiek z powyższych kryteriów, zostaną 
odrzucone.  

Informacje na temat wykluczenia 
1. Zamawiający nie może udzielać zamówienia osobom powiązanym z nim osobowo lub 

kapitałowo (ocena na podstawie Załącznika nr 5). Przez powiązania kapitałowo 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. 

2. Zamawiający może wykluczyć z postępowania podmiot, który wcześniej wykonał 
zamówienie z nienależytą starannością, w szczególności nieterminowo lub nierzetelnie. 

3. Oferent nie złożył kompletnej lub poprawnie wypełnionej oferty i/lub złożył po upływie 
terminu składania ofert. 

4. Osoby pozostające w stosunku pracy z Zamawiającym w projekcie „Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Toruniu” nie mogą złożyć oferty. 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy niespełniający warunków udziału 
w postępowaniu. 
Kryterium wyboru: 
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej 
w oparciu o następujące kryterium/kryteria: 

a) cena oferty brutto – maksymalnie 60 punktów; 
b) doświadczenie zawodowe – maksymalnie 30 punktów; 
c) punktacja dla podmiotów ekonomii społecznej zgodnie z zatwierdzonymi przez 

MRPiPS standardami dla OWES – 10 punktów 
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

C = Cmin. / Cor. x 60% x 100 
C – liczba punktów za kryterium ceny 
Cmin – wartość brutto za wykonanie jednej godziny usługi najtańszej oferty 
Cor – wartość brutto za wykonanie jednej godziny usługi rozpatrywanej oferty 
Punkty za kryterium „Doświadczenie zawodowe” zostaną przyznane na podstawie 
przedłożonego zestawienia (zał. nr 2) (maksymalnie 30 punktów), zgodnie z poniższą 
specyfikacją: 

a) Wykonawca posiadający min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie 
związanym z przedmiotem zamówienia, na który składa ofertę – 10 punktów; 

b) Wykonawca posiadający min. 4 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie 
związanym z przedmiotem zamówienia, na który składa ofertę, – 20 punktów; 

c) Wykonawca posiadający min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie 
związanym z przedmiotem zamówienia, na który składa ofertę,– 30 punktów; 

Punkty za kryterium PES zostaną przyznane (10 punktów) na podstawie kopii wypisu 
zaświadczenia z KRS potwierdzającego działalność podmiotu ekonomii społecznej. 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów 
w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację do 100 (100% = 100 pkt). 
UWAGA!!! Oferty zwierające rażąco niską cenę zostaną przez Zamawiającego odrzucone i nie 
będą podlegały rozpatrzeniu, bez możliwości odwołania.  
Oferta zawierająca rażąco niską cenę to oferta, która jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej 
cen (wartości brutto) wszystkich złożonych ofert.  
Opis sposobu przygotowania ofert: 
W odpowiedzi na zamówienie: 
1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący 

Załącznik nr 1. 



    

  

 

 

2.    Do oferty należy dołączyć: 
a) wykaz-opis doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat 

stanowiący Załącznik nr 2, 
b) życiorys zawodowy z opisem doświadczenia stanowiący Załącznik nr 3, 
c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik 

nr 4,  
d) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

stanowiący Załącznik nr 5, 
e) kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i doświadczenie, 

potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz ewentualnie rekomendacje i referencje. 
3.   Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim. 
4.   Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane   

lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 
5.    Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. 
6.    Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu 
na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian 
lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe 
oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

7.    Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po 
upływie terminu składania ofert 

8.    Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 
Forma i miejsce złożenia oferty: 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, 
ul. Wola Zamkowa 12A, Toruń 87-100) do dnia 14 września 2020 r., osobiście w godzinach pracy 
biura tj. 8:00 – 16:00, lub przesyłać pocztą tradycyjną lub kurierem na powyższy adres w 
zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na Zapytanie Ofertowe nr 4/2020/RR/ECWM/OWES”  
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego 
oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za 
przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu cenowym. 
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień jest: 
Paulina Majas – Dyrektor Zarządu Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu.  
Tel. 56 652 22 40, mail: p.majas@ekonomia-spoleczna.com.pl 
Załączniki: 
Załącznik nr 1: Formularz oferty Wykonawcy. 
Załącznik nr 2: Wykaz – opis doświadczenia. 
Załącznik nr 3. Życiorys zawodowy doradcy zawierający doświadczenia zgodne z opisem 
przedmiotu zamówienia.  
Załącznik nr 4: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.   
Załącznik nr 5: Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.  
Załącznik nr 6: Oświadczenie ochrona danych osobowych  
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