
 

 

 

Załącznik nr 2  

 KRYTERIA OCENY 
 

1. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

 

Warunkiem udziału w postepowaniu jest  spełnienie wszystkich  nw. wymagań : 

 Złożenie oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Beneficjentem 

projektu; 

 Złożenie oświadczenia o dyspozycyjności oraz możliwości podjęcia pracy w 

wymiarze 120h w miesiacu 

 Podanie ceny brutto za 1 m-c pracy; 

  Złożenie dokumentów potwierdzających   spełnienie kryteriów dostępu i 

merytorycznych( cv, dyplom ukończenia uczelni, świadectwa pracy, umowy zlecenia, 

rachunki , protokoły odbioru usług, dyplomy ukończenia szkoleń, studiów, 

rekomendacje i inne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia . 

 

 

Wykluczenie  z  udziału  w  postępowaniu  ofertowym:   

 

Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 

kapitałowo. 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.” 

 

Brak podpisanego oświadczenia, stanowiącego integralną część oferty skutkuje 

odrzuceniem złożonej oferty. 

 

2. Lista dokumentów niezbędnych do złożenia oferty cenowej  

 Formularz oferty cenowej stanowiący zał. nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem 

projektu.  

 Wykaz doświadczenia zgodnie z załącznikiem 6  

 Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dostępu i merytorycznych 

wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym.  

  

 

 



 

 
 

 

3. Kryteria wyboru : 

Kryterium  I „cena brutto”: 

Zamawiający przydzieli każdej ocenianej ofercie spełniającej kryteria formalne odpowiednią 

liczbę punktów wg następującego wzoru: 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 40 punktów, natomiast pozostali 

Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru: 

C = (C min/C x) x 40 punktów 

Gdzie: 

C – liczba punktów za kryterium „cena brutto” 

C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert 

C x – cena oferty ocenionej 

 II Kryterium „doświadczenie wykonawcy”  

Zamawiający przydzieli każdej ocenianej ofercie spełniającej kryteria formalne odpowiednią 

liczbę punktów wg następującego wzoru:  

 

a) Kryterium doświadczenie w obszarze Ekonomii Społecznej (ES) 

Wykonawca, który wykaże się  największą liczbą lat doświadczeń związanych  z obszarem 

Ekonomii Społecznej otrzyma 10 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio 

mniej punktów wg wzoru  

DES = (D x/Dmax) x 10 punktów oferty 

Gdzie: 

DES – liczba punktów za kryterium „doświadczenie w obszarze ES” 

D x – liczba lat ocenionej oferty 

D max – najwyższa liczba lat doświadczeń wynikająca ze złożonych ofert 

b) Kryterium doświadczenie w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 

(CSR) 

 

Wykonawca, który wykaże się największą liczbą organizowanych wydarzeń/inicjatyw/ 

seminariów/konferencji itp. na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu otrzyma 10 

punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:  



 

 
 

D CSR = (D x/Dmax) x 10 punktów oferty 

Gdzie: 

DCSR – liczba punktów za kryterium „doświadczenie w obszarze CSR” 

D x – liczba zorganizowanych wydarzeń/inicjatyw/seminariów/konferencji / ocenionej oferty 

D max – najwyższa liczba zorganizowanych wydarzeń/inicjatyw/seminariów/konferencji / 

wynikająca ze złożonych ofert 

c) Kryterium doświadczenie w obszarze Mentoringu Biznesowego 

Wykonawca, który wykaże się największą liczbą lat doświadczeń otrzyma 20 punktów, 

natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:  

DM = (D x/Dmax) x 20 punktów oferty 

Gdzie: 

DM– liczba punktów za kryterium „doświadczenie w obszarze Mentoringu Biznesowego” 

D x – liczba lat doświadczeń w obszarze Mentoringu biznesowego ocenionej oferty 

D max – najwyższa liczba lat doświadczeń wynikająca ze złożonych ofert 

 

Ocena łączna  

O= C+DES+DCSR+DM  

Gdzie:  

O- Łączna ilość punktów za Ofertę 

C -łączna ilość punków za kryterium Cenę  

DES- łączna ilość punków za kryterium doświadczenie wykonawcy w obszarze ES  

DCSR- łączna ilość punków za kryterium doświadczenie wykonawcy w obszarze CSR 

DM- łączna ilość punków za kryterium doświadczenie wykonawcy w obszarze Mentoring 

biznesowy 

 

 

 



 

 
 

 

 

4. Opis sposobu wyboru oferty: 

 Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym 

zgodnym z niniejszym zapytaniem ofertowym. 

 Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądań od Wykonawcy wyjaśnień  

dot. treści złożonych ofert. 

 Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw 

Zamawiającemu. 

 Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń 

lub dokumentów wymaganych do złożenia wraz z ofertą.  

 

 

 


