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               Bydgoszcz, 01.06.2011 r. 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne  
Oddział w Bydgoszczy 
ul. Długa 34 
85-034 Bydgoszcz 
tel. 52 322 65 52  wew. 32 
 

 
Zapytanie ofertowe nr 1/ZP/2011 

 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy 
ul. Długa 34 
85-034 Bydgoszcz 
NIP: 554-031-24-38 
REGON: 090563606  
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udziale w Komisji Oceny Wniosków w ramach  

Projektu „Zostao przedsiębiorcą” (WND-POKL.06.02.00-04-060/2010), współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający planuje 
zatrudnid 4 członków KOW.   

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Udział w Komisji Oceny Wniosków (KOW) polega na ocenie wniosków o przyznanie wsparcia 
finansowego oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego, wraz 
z załącznikami. Szacunkowa liczba wniosków przekazanych do oceny jednemu członkowi KOW: 
- wnioski o przyznanie wsparcia finansowego: 15-20 sztuk,   
- wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego: 25-35 sztuk, 
- wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego: 1-5 sztuk.  
 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – tzn. każdy Kandydat na członka 

KOW zobowiązuje się brad udział w ocenie trzech w/w rodzajów wniosków.  
 
4. Cena jednostkowa za ocenę wniosku jest stała i nie podlega weryfikacji na podstawie złożonych 

ofert: 
- ocena i ponowna ocena wniosków o przyznanie wsparcia finansowego: 60zł brutto/sztukę   
- ocena wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego: 30zł brutto/sztukę 
- ocena wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego: 30zł brutto/sztukę  
Oferent składając ofertę decyduje się na realizację zamówienia za stawkę podaną powyżej.  
 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
  
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 
- ocena i ponowna ocena wniosków o przyznanie wsparcia finansowego: 01.07-31.08.2011   
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- ocena wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego: 01.07-31.08.2011 
- ocena wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego: 01.01-31.05.2012 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów.  
 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
  
Oferent powinien stworzyd ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1). 
Oferta powinna: 
- posiadad datę sporządzenia,  
- zawierad adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu,  
- byd podpisana czytelnie przez Oferenta 
- zawierad załącznik w postaci CV (wg wzoru z załącznika nr 2) potwierdzające dane zadeklarowane w 
ofercie.  
 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferta powinna byd przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

blochowiak@pte.bydgoszcz.pl, faksem na nr: 52 322 65 52, pocztą, kurierem lub też dostarczona 
osobiście na adres: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz do dnia 17.06.2011 r. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 20.06.2011 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty 
zostanie ogłoszony 21.06.2011 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 
internetowej pod adresem www.pte.bydgoszcz.pl.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od Oferentów wyjaśnieo dotyczących treści 

złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pte.bydgoszcz.pl. 
 
 
VI. OCENA OFERT 
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 

Lp. Kryterium 
Waga 

kryterium 

Elementy 
oceniane w 

ramach kryterium 
Wartość elementu 

Ocena [liczba 
punktów] 

1 
Wykształcenie 

Oferenta 
25% 

Poziom 
wykształcenia 

Kryterium dostępu 

Wykształcenie wyższe, 
w przypadku innego 

wykształcenia 
dyskwalifikacja 

Oferenta 

Licencjat 5 

Magister/Inżynier 10 

Doktor 15 

Profesor 20 

Kierunek 
wykształcenia *w 
przypadku kilku 

kierunków punkty 
są sumowane+ 

Ekonomiczne 10 

Prawnicze 8 

Inne 2 

2 Doświadczenie 35% Długośd kariery Kryterium dostępu 2 lata, w przypadku 

mailto:blochowiak@pte.bydgoszcz.pl
http://www.pte.bydgoszcz.pl/
http://www.pte.bydgoszcz.pl/
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zawodowe 
Oferenta 

zawodowej krótszego 
doświadczenia 
zawodowego 

dyskwalifikacja 
Oferenta 

2-5 5 

6-10 10 

10-20 15 

Powyżej 20 20 

Charakter 
doświadczenia 
zawodowego 

(dominującego) *w 
przypadku kilku 

zakresów punkty 
są sumowane+ 

Analiza ekonomiczno-
finansowa 

20 

Księgowośd i rachunkowośd 10 

Doradztwo finansowe lub 
gospodarcze 

10 

Inne powiązane z finansami, 
ekonomią, doradztwem 

gospodarczym 
5 

Inne nie powiązane z 
finansami, ekonomią, 

doradztwem gospodarczym 
0 

3 

Doświadczenie 
Oferenta w 

zakresie 
związanym z 
udzielaniem 

wsparcia 
finansowego na 

rozpoczęcie 
działalności 

gospodarczej 

40% 

Udział w Komisji 
Oceny Wniosków 

1 raz 10 

Więcej niż 1 raz 15 

Pełnienie funkcji 
przewodniczącego/zastępcy 

KOW 
20 

Praca powiązana z 
udzielaniem 

wsparcia 
finansowego / 
rozliczaniem / 
monitoringiem 

Tak 10 

 
UWAGA 
Oferent nie uzyska punktów zapodane w ofercie kategorie, które nie znajdą potwierdzenia w CV.  
 
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.pte.bydgoszcz.pl.  
 
 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
 
Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Błochowiak pod numerem telefonu 52 322 65 52 wew. 32 
oraz adresem email: blochowiak@pte.bydgoszcz.pl  
 
 
IX. ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego. 
Załącznik nr 2. Wzór CV.  
 
 

http://www.pte.bydgoszcz.pl/
mailto:blochowiak@pte.bydgoszcz.pl
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Załącznik nr 1  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 1/ZP/2011 z 01.06.2011 r. przesłane przez Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego 
w w/w zapytaniu ofertowym oraz składam ofertę następującej treści:  

 
 
I. OFERENT 
 

Imię i nazwisko  

Adres / siedziba  

Telefon  

Mail  

 
 
II. OFERTA  
 

Lp. Kryterium 
Elementy oceniane w 

ramach kryterium 
Wartość elementu  

1 
Wykształcenie 

Oferenta 

Poziom wykształcenia 

Wyższe  tak  nie 

Licencjat  

Magister/Inżynier  

Doktor  

Profesor  

Kierunek wykształcenia 
[w przypadku kilku 

kierunków punkty są 
sumowane] 

Ekonomiczne  

Prawnicze  

Inne, jakie        

2 
Doświadczenie 

zawodowe Oferenta 

Długośd kariery 
zawodowej 

Powyżej 2 lat  tak  nie 

2-5  

6-10  

10-20  

Powyżej 20  

Charakter 
doświadczenia 
zawodowego 

(dominującego) *w 
przypadku kilku 

zakresów punkty są 
sumowane] 

Analiza ekonomiczno-
finansowa 

 

Księgowośd i 
rachunkowośd 

 

Doradztwo finansowe lub 
gospodarcze 

 

Inne powiązane z 
finansami, ekonomią, 

doradztwem 
gospodarczym, jakie 

      

 

Inne nie powiązane z 
finansami, ekonomią, 

doradztwem 
gospodarczym, jakie 
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3 

Doświadczenie 
Oferenta w zakresie 

związanym z 
udzielaniem wsparcia 

finansowego na 
rozpoczęcie 
działalności 

gospodarczej 

Udział w Komisji Oceny 
Wniosków 

1 raz  

Więcej niż 1 raz  

Pełnienie funkcji 
przewodniczącego/zastę

pcy KOW 
 

Praca powiązana z 
udzielaniem wsparcia 

finansowego / 
rozliczaniem / 
monitoringiem 

Tak  

Proszę podad zakres tej 
pracy 

      

 
 
 
………………………………………………………………………. 
Data sporządzenie oferty i podpis Oferenta 
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Załącznik nr 2 
 

 

ŻYCIORYS ZAWODOWY 

 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko:  

2. Data urodzenia:  

3. Miejsce zamieszkania:  

4. Wykształcenie: wyższe 

   (ukończone studia, studia podyplomowe)  

 

Okres  

/od-do/ 

Nazwa uczelni/instytucji Otrzymany dyplom/tytuł/stopień 

naukowy/ świadectwo ukończenia 
   

   

 

 

5. Wykształcenie uzupełniające:  

    (ukończone szkolenia/ kursy) 

 

Okres  

/od-do/ 

Nazwa uczelni/instytucji Otrzymany dyplom/tytuł/stopień 

naukowy/ świadectwo ukończenia 
   

   

 

 

6. Przebieg pracy zawodowej (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz  

zajmowane stanowiska pracy): 

Okres  

/od-do/ 

Nazwa zakładu 

pracy 
Stanowisko Opis realizowanych zadań 

    

    

    

    

 

7. Dodatkowe umiejętności  

Obsługa komputera:  

Znajomość języków obcych:  

 

……………………………………       ……………..…………….. 

         miejscowość, data                                                                                      podpis 


