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Wrocław, dnia 25.08.2021 r.  

 
ROZEZNANIE RYNKU 

Nr 0005/01/08/2021/EKSPERT DOTACYJNY   
Dotyczące pełnienia funkcji Eksperta dotacyjnego w ramach projektu nr POWR.01.02.01-02-

0005/20 pn. „Wsparcie młodych osób na regionalnym rynku pracy w województwie 
dolnośląskim”  

 
W ramach procedury rozeznania rynku,  Fundacja Edukacja-Pro ul. Dmowskiego 17f/7, 50-203 
Wrocław, NIP 8971809932, REGON 361773739, w związku z realizacją projektu nr POWR.01.02.01-
02-0005/20 pn. „Wsparcie młodych osób na regionalnym rynku pracy w województwie dolnośląskim” 
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 
Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Eksperta 
dotacyjnego w ramach projektu nr POWR.01.02.01-02-0005/20 pn. „Wsparcie młodych osób na 
regionalnym rynku pracy w województwie dolnośląskim”. 

 
Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Eksperta dotacyjnego w ramach projektu nr 
POWR.01.02.01-02-0005/20 pn. „Wsparcie młodych osób na regionalnym rynku pracy w 
województwie dolnośląskim” w terminie od 01.09.2021 r. do 31.12.2022 r. Ekspert dotacyjny będzie 
służył Uczestnikom projektu pomocą w technicznym wypełnieniu Biznesplanu oraz dokona  oceny 
złożonych biznesplanów. Dla każdego uczestnika projektu przewidziane jest wsparcie w wymierzę 8 
godzinnych spotkań indywidualnych z ekspertem dotacyjnym (105 uczestników x 8h = 840h).  
 
 

Miejsce i termin  wykonania usługi: 

Miejsce wykonania usługi: województwo dolnośląskie;  

termin: od 01.09.2021 r. do 31.12.2022 r.  

 

Forma współpracy: umowa zlecenia. Sposób wypłaty wynagrodzenia: rozliczane w okresach 

miesięcy kalendarzowych w równych częściach.  

 
Wymagania wobec oferentów:  
Do składania ofert dopuszczone zostaną podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki: 

a) posiadają umiejętności oraz doświadczenie potrzebne do wykonania Zamówienia tj.: 
- posiada co najmniej wykształcenie wyższe;  
- i co najmniej jedno z poniższych: dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej 
działalności gospodarczej lub zasiadanie w organach zarządzających lub kontrolnych 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, i/lub co najmniej dwuletnie 
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/doradztwa w zakresie przedsiębiorczości i/lub co 
najmniej dwuletnie doświadczenie w ocenie wniosków dotyczących przyznawania wsparcia 
finansowego na rozwój przedsiębiorczości/biznesplanów i/lub co najmniej dwuletnie 
doświadczenie w przygotowywaniu biznesplanów dla firm, 
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      c)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, 
b) złożą Zamawiającemu ofertę wraz z wymaganymi dokumentami,  
d)   oświadczą, iż termin związania ofertą wynosić będzie 30 dni od daty złożenia oferty.  

 
 
Ocena ofert: 
- 100 % cena 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi przez siebie 
Wykonawcami w celu ewentualnego negocjowania warunków realizacji zamówienia. 
 
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem 
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

Warunki zmian umowy: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:  

a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy - np. na skutek 

zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmian wytycznych 

dotyczących realizacji projektu;  

b) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia;  

c) wystąpienia siły wyższej – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, 

katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie 

leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa” – to zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) 

niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec);  

d) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji – w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu zamówienia;  

e) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – np. powoduje skrócenie 

terminu realizacji umowy, wydłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, 

zwiększenie wartości zamówienia. 

 

 Załączniki  
1. Formularz ofertowy,  
2. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej, braku powiązań i posiadaniu umiejętności 

do wykonania Zamówienia. 
 

    Otrzymałem/am dnia: …………………………… 

 
Podpis: …………………………………………..        
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Załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr 0005/01/08/2021/EKSPERT DOTACYJNY 

 
                                  ………………………………………… 

                                                    (miejscowość, data) 

 
F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y  

Deklaruję realizację usługi polegającej na pełnieniu funkcji eksperta dotacyjnego w ramach projektu nr 

POWR.01.02.01-02-0005/20 pn. „Wsparcie młodych osób na regionalnym rynku pracy w 

województwie dolnośląskim” w okresie i na warunkach zgodnych z rozeznaniem rynku oraz 

przedstawiamy następującą ofertę cenową: 

Dane Oferenta: 

Nazwa i adres oferenta Cena łącznie  netto 

za wykonanie usługi (840 

godzin) 

Cena łącznie  brutto/brutto  

za wykonanie usługi (840 

godzin) 

 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu 

Imię i nazwisko: ……………………………………………          Telefon: ………………………. 

E-mail: ……………………………………………………… 

1. TERMINY: deklarujemy wykonanie zlecenia w terminach określonych przez Zamawiającego 
zgodnie z rozeznaniem rynku  
 

2. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od daty złożenia oferty. 

3. OŚWIADCZENIA 

a. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z rozeznaniem rynku oraz uzyskaliśmy konieczne 
informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 

b. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
rozeznaniu rynku, a w przypadku wyboru naszej oferty, do czasu zawarcia umowy. 

c. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe 
oraz spełniamy wszelkie kryteria wymagane w rozeznaniu rynku. 

 

 

 

………………………………………..…… 
(podpis Oferenta) 
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Załącznik nr 2 do rozeznania rynku nr 0005/01/08/2021/EKSPERT DOTACYJNY  
                                                              
  
…………………………………………… 
(pieczęć firmowa bądź imię i  
nazwisko oraz pesel Oferenta) 

                 
                                                                                        ……………………………………… 
                                                              (miejscowość, data) 

 

OŚWIADCZENIE 

  Niniejszym oświadczam/my, iż 

1) Posiadam/my umiejętności oraz doświadczenie potrzebne do wykonania Zamówienia, 

2) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, 

3) Nie zalegamy z zapłatą podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 

4) Nie jesteśmy powiązani z: 

A) Beneficjent/Lider Projektu: 

Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” 

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław 

NIP 8992641314, REGON 020767507 

Reprezentowanym przez Marka Karaś– Prezesa Zarządu,  

B) Zamawiającym/Partnerem  Projektu: 

Fundacja Edukacja-Pro 

ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław 

NIP 8971809932, REGON 361773739 

Reprezentowana przez Joannę Biegała – Prezesa Fundacji, 

zwanym dalej Zleceniodawcą 

osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Beneficjentem/Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Beneficjenta/Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Beneficjenta/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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 
prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

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 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

                                        ………………………………………..…… 

                                      (podpis Oferenta) 
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