Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
pn. "Bądź przedsiębiorczy pracuj u siebie 2" nr POKL.06.02.00-16-022/14

Dotyczy: ZPU-751/2014 (b, c)

Opole, dnia 30.12.2014r.

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
na wybór członków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu
pn: „Bądź przedsiębiorczy pracuj u siebie 2”.
1. Uniwersytet Opolski, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11a; Nazwa jednostki:
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UO, ul. Grunwaldzka 31, 45-054 Opole
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie:
- 8 osób – członków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu pn: „Bądź
przedsiębiorczy pracuj u siebie 2”.
Ich zadaniem będzie ocena wniosków (oraz odwołań) o jednorazową dotację
inwestycyjną oraz ocena wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe.
Ocena będzie dokonana w oparciu o gotowe już wzory i ustalone kryteria. Puste wzory
dokumentów jakie będą składać uczestnicy, a także formularze na bazie których
dokonywana będzie ocena zawierają się w Regulaminie przyznawania środków
finansowych dla projektu Bądź przedsiębiorczy pracuj u siebie 2. Oferent powinien się
także zapoznać z Wytycznymi Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów
(Projektodawców) oraz Beneficjentów Pomocy ubiegających się o wsparcie w ramach
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
województwie opolskim.
Dokumenty te dostępne są na stronach www.badzprzedsiebiorczy.uni.opole.pl, a także
www.pokl.opole.pl (wytyczne).
W ramach Komisji Oceny Wniosków do oceny będzie:
- 90 wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną (do 23 na osobę) oraz
maksymalnie do 39 odwołań (na zespół). Termin na wykonanie zadania maksymalnie 10
dni roboczych oraz 5 dni roboczych na odwołania.
- ocena 60 wniosków (15 na osobę) o podstawowe wsparcie pomostowe. Termin na
wykonanie zadania to maksymalnie 3 dni robocze.
Obie Komisje pracować będą w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
UO. Zamawiający zapewni członkom Komisji indywidualne stanowiska pracy,
wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu.
Kandydat na członka KOW musi spełniać następujące wymagania:
a) posiadać wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) oraz
b) posiadać doświadczenie w zakresie dokonywania oceny biznesplanów, składanych
przez różne podmioty przy ubieganiu się o zewnętrzne źródła finansowania
(zwrotne lub bezzwrotne), polegające na dokonaniu przez daną osobę oceny co
najmniej 40 różnych wniosków/biznesplanów o wartości min. 35 tys. zł każdy w
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okresie od 01.01.2013 do 30.09.2014
i/lub
c) posiadać doświadczenie w samodzielnym sporządzaniu wniosków o zewnętrzne
źródła finansowania – dotacje, polegające na samodzielnym sporządzeniu co
najmniej 40 różnych wniosków dla różnych podmiotów o wartości min. 35 000 zł
każdy w okresie od 01.01.2013 do 30.09.2014.
Możliwa jest sytuacja gdy dany oferent posiada doświadczenie na które składa się np.
25 ocenionych biznesplanów oraz 15 sporządzonych wniosków o zewnętrzne źródła
finansowania.
By udokumentować powyższe oferent wraz z ofertą składa także swoje CV zawierające
stosowne informacje (dot. a) , a osoba dokumentująca doświadczenie
- z punktu b) : samodzielnie sporządzone tabelaryczne zestawienie zawierające
informacje o nazwie projektodawcy, nazwie projektu oraz dacie oceny.
- z punktu c) : samodzielnie sporządzone tabelaryczne zestawienie zawierające
informacje o nazwie zleceniodawcy, obszaru jakiego dotyczył dany wniosek , jego
wartości oraz dacie jego sporządzenia.
Zestawienie może być częścią CV, nie musi być osobnym dokumentem.
3. Termin wykonania zamówienia:
Komisja oceny wniosków – dotacje I/II 2015, pomostówki III/IV 2015r.
4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:
a) osobiście w siedzibie AIP UO, ul. Grunwaldzka 31, 45-054 Opole
b) faxem na numer: 77 452 74 57
c) w wersji elektronicznej w formacie zabezpieczonym przed edycją na e-mail:
mognisty@uni.opole.pl
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 07.01.2015
5. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.
6. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty,
b) oświadczenia 1 i 2,
c) cv zawierające informacje wymagane w pkt. 2 „b” lub „c” lub osobne zestawienie.
7. Kryterium wyboru: najniższa cena brutto.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

W załączeniu:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie 1
3. Oświadczenie 2
4. Wzór umowy

