
 

                                                                                            

 

 

Chełm, 20.04.2022 r. 
 

 

Stowarzyszenie LGD „Ziemi Chełmskiej”                       
Pl. Niepodległości 1, pok. 330 

22-100 Chełm 

 

 

Rozeznanie rynku na świadczenie usługi oceny biznesplanów oraz wniosków 

na wsparcie pomostowe związane z przyznawaniem wsparcia finansowego 

w ramach projektu „Udany START” RPLU.09.03.00-06-0005/21, Oś 9 "Rynek pracy”, 

Działanie 9.3 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
 
 

Szanowni Państwo! 

 

W związku z realizacją projektu „Udany START” nr RPLU.09.03.00-06-0005/21 na terenie 

woj. lubelskiego planuje się udzielenie wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie 

działalności gospodarczej, tj. dotacji finansowych oraz finansowego wsparcia pomostowego 

dla min. 54 Uczestników/czek. Decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego podejmie 

pięcioosobowa Komisja Oceny Wniosków. Oceny merytorycznej dokona dwóch ekspertów 

niezależnych w oparciu o Kartę oceny. W związku z powyższym przed rozpoczęciem 

realizacji wsparcia Stowarzyszenie LGD „Ziemi Chełmskiej” dokonuje rozeznania rynku w 

celu potwierdzenia, że dana usługa zostanie wykonana po cenie nie wyższej niż cena 

rynkowa. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na realizację usługi 

objętej rozeznaniem. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie oceny biznesplanów oraz wniosków na 

wsparcie pomostowe związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego składającego się z 

dotacji inwestycyjnej oraz finansowego wsparcia pomostowego na założenie działalności 

gospodarczej oraz jej funkcjonowanie w ciągu pierwszych 12 miesięcy. W ramach 

zamówienia zamawiający przewiduje ocenę 66 biznesplanów oraz ocenę min. 54 wniosków o 

wsparcie pomostowe dla uczestników projektu „Udany START”. Zamawiający informuje, że 

podane wyżej ilości biznesplanów oraz wniosków na  finansowe wsparcie pomostowe 

podlegające ocenie mogą ulec zmianie, z uwagi na specyfikę realizacji projektu, 

np. niewyłonienie wystarczającej liczby uczestników, rezygnacja uczestników/czek z udziału 

w projekcie, itp. 

 

Zgodnie z zasadami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz zasadami pracy Komisji 

Oceny Wniosków, Zamawiający zastrzega realizację zamówienia przez 2 ekspertów 

niezależnych – członków KOW. 

 
 



 

                                                                                            

 

Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków odbędą się w terminie 18-20 maj 2022r. (I edycja) 

oraz 10-12 sierpnia 2022r. (II edycja) roku, przy ul. Pl. Niepodległości 1, pok. 330, 22-100 

Chełm.  Posiedzenia będą odbywały się w godzinach wskazanych przez Zamawiającego. 

Termin zaplanowanych posiedzeń może ulec zmianie o czym Zamawiający poinformuje 

Zleceniobiorców z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. 
  

Członkowie KOW zobowiązani są do oceny biznesplanów oraz wniosków wraz z 

załącznikami na podstawie kart oceny zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków. 

Członkowie KOW są również zobowiązani do przekazania kompletnej dokumentacji 

związanej z przeprowadzonymi działaniami, nie później niż w kolejnym dniu roboczym 

następującym po zakończeniu obrad KOW. 

Planowane miejsce realizacji zamówienia: miasto Chełm. Zamawiający dysponuje 

oddzielnym pomieszczeniem umożliwiającym przeprowadzenie bezstronnej i z 

zachowaniem poufności oceny merytorycznej biznesplanów. W zależności od kwestii 

organizacyjno-technicznych w projekcie Zamawiający wskaże miejsce odbywania się 

posiedzenia KOW minimum 3 dni przed planowanym terminem obrad. 

 
                                                                                                                                                           

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Zapoznanie się z dokumentami projektowymi, na podstawie których będzie dokonywana 

ocena merytoryczna, w tym Regulamin przyznawania środków finansowych, Karta Oceny 

biznesplanu, Wzór biznesplanu, Minimalny zakres biznesplanu, przekazanych przez 

Zamawiającego oraz pozostałych dokumentów obowiązujących w przedmiotowym zakresie 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

udostępnionych Instytucję Zarządzającą tj. Zarząd Województwa Lubelskiego. 

2.  Przeprowadzenie oceny merytorycznej biznesplanów (dot. dotacji inwestycyjnej) oraz 

wniosków wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, złożonych przez 

Uczestników/Uczestniczki projektu w wyznaczonym terminie i formie, zgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych. 

3. Udział w posiedzeniach i obradach Komisji Oceny Wniosków w terminach i miejscach 

ustalonych przez Zamawiającego oraz wypełnianiu w związku rolą eksperta wskazanych 

przez Zamawiającego obowiązków w zakresie oceny biznesplanów i załączników. 

4. Podpisanie wszelkiej innej niezbędnej dokumentacji w projekcie w przedmiotowym 

zakresie, w tym np. protokołów z posiedzeń, deklaracji bezstronności i poufności, list 

obecności, kart oceny. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Podmiot realizujący usługę: 

1. Posiada odpowiednie uprawnienia i potencjał do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: 

Członkowie Komisji Oceny Wniosków muszą posiadać wykształcenie wyższe, wykazać się 

udokumentowaną wiedzą i doświadczeniem z zakresu prowadzenia i/lub promocji 



 

                                                                                            

przedsiębiorczości oraz 2-letnim doświadczeniem w zakresie  przygotowania biznesplanów  

dla firm, prowadzenia szkoleń w zakresie przedsiębiorczości bądź dokonania oceny 

wniosków  dotyczących przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości/ 

biznesplanów. 

Ponadto, zobowiązani są do zachowania zasady bezstronności. 

 

2. Nie może być powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związanych  z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające  w szczególności na: 
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

Informujemy, iż niniejsza procedura ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie 

zobowiązuje Stowarzyszenia LGD „Ziemi Chełmskiej” do zawarcia umowy na określonych 

warunkach i z określonym podmiotem oraz nie wywołuje żadnych innych skutków formalno-

prawnych. Niniejsza procedura nie rodzi roszczenia o zawarcie umowy. 

 

DANE KONTAKTOWE 

 

Prosimy o dostarczenie wyceny na adres: Biuro projektu "Udany START” Pl. Niepodległości 

1/330, 22-100 Chełm osobiście, za pośrednictwem poczty polskiej lub e-mailem na adres: 

biuro@ziemiachelmska.pl, tel.: 531 219 707 do dnia 29.04.2022 r. do godziny 15.30. 

 
  

 

 

         Chełm, dnia 20.04.2022 r.                                             Beata Juśkiewicz 
     

 Miejscowość i data                                                               Podpis 

 

 
Załączniki: 

Załącznik nr 1:  Wycena usługi oceny biznesplanów oraz wniosków na wsparcie pomostowe 

związane z przyznawaniem wsparcia finansowego. 


