
  

  

 

Poznań 01.06.2022r. 

 

Rozeznanie cenowe  06/2022 

 

Projekt: pt. „Samozatrudnienie – pomysłem na życie” 
realizowany w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 
Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, 

Poddziałanie 6.3.1. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 

 
1. Przedmiotem rozeznania jest usługa polegająca na ocenie merytorycznej 

biznesplanów Uczestników/Uczestniczek projektu ubiegających się o środki finansowe 
na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Samozatrudnienie – pomysłem na 
życie”.  

2. Komisja Oceny biznesplanów jest odpowiedzialna za: 
a) dokonanie bezstronnej oceny merytorycznej biznesplanów złożonych przez  

Uczestników projektu, 
b) sporządzenie pełnego i wyczerpującego uzasadnienia przeprowadzonej oceny 

w oparciu o kartę oceny biznesplanu, 
c) sporządzenie listy biznesplanów uszeregowanych w kolejności od największej 

liczby uzyskanych punktów, 
d) wyłonienie biznesplanów, które rekomendowane są do otrzymania wsparcia 

finansowego, 
e) w sytuacji gdy wpłyną Wnioski o ponowną ocenę biznesplanu wyłonieni 

Wykonawcy dokonają ponownej oceny w ramach ewentualnej procedury 
odwoławczej (ponownej oceny w procedurze odwoławczej dokonuje 
Oceniający, który nie dokonywał oceny danego biznesplanu – zgodnie z 
wnioskiem 15% biznesplanów może podlegać ponownej ocenie w ramach 
procedury odwoławczej), 

f) udział w sporządzaniu protokołu z przebiegu prac KOW. 
3. Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków będą odbywały się w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, planowo w biurze projektu „Samozatrudnienie - pomysłem na życie” 
DGA SA, ul. Towarowa 37, 61 – 896 Poznań, lub w innym wskazanym miejscu 
ustalonym wspólnie z Wykonawcami. 

4. Każdy biznesplan podlegał będzie ocenie merytorycznej dokonanej przez dwóch 
losowo wybranych członków KOW. 

5. Przeprowadzenie oceny merytorycznej będzie odbywać się wyłącznie w oparciu o 
kartę oceny biznesplanu osoby ubiegającej się o środki finansowe w ramach projektu 
„Samozatrudnienie – pomysłem na życie” według wzoru przekazanego przez 
Zamawiającego – Załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania. 

6. Liczba złożonych do oceny biznesplanów: max 112 + 15% podlegać będzie ponownej 
ocenie w ramach procedury odwoławczej (założenie z wniosku o dofinansowanie). 

7. Warunki jakie należy spełniać: 
Ekspert niezależny musi posiadać: 

 Wykształcenie wyższe, 



 

 doświadczenie w dokonywaniu oceny wniosków dotyczących przyznawania 
wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości/ biznesplanów wymagane 
CV 

8. Przewidywany termin realizacji zadania: lipiec – sierpień 2022r. w oparciu o 
szczegółowy harmonogram prac ustalony zgodnie z Zamawiającym. 

9. Kontakt w przypadku pytań dotyczących niniejszego rozeznania: nr 61 859 59 00 

10. Oferty prosimy składać osobiście, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną do dnia 

10.06.2022r. do godziny 10:00 w biurze projektu: ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań 

lub na adres projekty@dga.pl 

11. Wymagane dokumenty od oferentów:  

 Załącznik nr 1 do Rozeznania cenowego numer 06/2022 Formularz ofertowy 

 Załącznik nr 2 do Rozeznania cenowego numer 06/2022 Karta oceny 

biznesplanu  

 CV Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

.........................., dn. ……………… 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy : 

Adres zamieszkania/adres siedziby Wykonawcy : 

Numer telefonu: 

Adres e-mail: 

NIP (jeśli dotyczy) : 

 

Odpowiadając na Rozeznanie cenowe 06/2022 z dnia 1.06.2022   składam następującą 
ofertę cenową obejmującą wszelkie koszty wykonania: 
 

Nazwa Całkowity koszt w zł brutto za ocenę 1 

biznesplanu 

Ocena merytoryczna Biznesplanów  

 
 

1. Oświadczam, iż zapoznałem/-łam się z treścią rozeznania cenowego i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 

2. Oświadczam, że spełniam warunki określone w rozeznaniu cenowym, tj. posiadam 

wykształcenie wyższe, a także posiadam doświadczenie w dokonywaniu oceny wniosków 

dotyczących przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości/ 

biznesplanów. 

 

…………………………………………………………… 
podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta 


