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Zapytanie ofertowe 

z dn. 08.08.2019 r.  

I. Podmiot prowadzący zapytanie ofertowe: 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice 

NIP: 190052018 

II. Określenie przedmiotu: konsultacje z zakresu tworzenia biznesplanu w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie  

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wsparcie eksperckie dla pracy Rady Programowej Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny w zakresie oceny biznesplanu w ramach naboru z zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej w 

tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

Nazwa Opis 

Konsultacje  

Przeprowadzenie cyklu konsultacji z zakresu szczegółowego opracowania biznesplanu 

niezbędnego do złożenia wniosku o przyznanie pomocy z zakresu podejmowania działalności 

gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem formularza biznesplanu 

(https://annaland.pl/download/attachment/2457/bp_p_3z-podejmowanie.pdf) będącego 

załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  

w ramach PROW na lata 2014-2020.  

1) Zakres konsultacji: 

• Struktura biznesplanu: 

Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie 

pomocy, wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i 

wartościowy poziom sprzedaży produktów  lub usług, analiza silnych i słabych stron 

działalności, jej zagrożeń i możliwości (SWOT), informacje dotyczące zasobów lub 

kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 

niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować, wskazanie 

planowanych do utrzymania miejsc pracy, zakres rzeczowo-finansowy operacji, 

planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych, 

projekcja finansowa operacji. 

2) Konsultacje przeprowadzone zostaną przez osoby posiadające minimum 2-letnie 

doświadczenie i kwalifikacje w zakresie tworzenia/oceny biznesplanów.  

3) Planowana liczba uczestników do 30 osób (w zależności od ilości zgłoszeń).  

4) Miejsce realizacji konsultacji, wskaże Zamawiający, termin przeprowadzenia konsultacji 

przełom sierpień/wrzesień.  

5) Czas trwania konsultacji do 8 godzin zegarowych (dwa spotkania na obszarze Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny).   

https://annaland.pl/download/attachment/2457/bp_p_3z-podejmowanie.pdf
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Wsparcie 

eksperckie dla 

pracy Rady 

Programowej 

Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny  

w zakresie oceny 

biznesplanu  

w ramach naboru 

na podejmowanie 

działalności 

gospodarczej.  

1. Opiniowanie wniosków w zakresie oceny biznesplanu w odniesieniu do weryfikacji: 

• operacji pod względem ekonomicznym i realizacji operacji zgodnie z biznesplanem, 

• pod względem rachunkowym, 

• zasadności ekonomicznej operacji i racjonalności kosztów, 

• spójności z danymi przedstawionymi przez wnioskodawcę we wniosku o przyznanie 

pomocy. 

2. Udział w posiedzeniach Rady Programowej w sprawie wyboru i oceny wniosków  

o przyznanie pomocy. 

3. Świadczenie wsparcia eksperckiego w przypadku protestu złożonego do Instytucji 

Wdrażająca. 

4. Świadczenie wsparcia eksperckiego na etapie spraw wniesionych przez wnioskodawcę  

do sądu w/s oceny biznesplanu przeciwko Stowarzyszeniu Kraina św. Anny. 

Wykonawca musi spełniać następujące warunki:  

1. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne lub związane z oceną biznesplanów 

– dokumentując to dyplomem/dyplomami;  

2. Dysponuje minimum 2-letnim doświadczeniem zbieżnym z przedstawionym zakresem 

wsparcia eksperckiego – dokumentując to umową o pracę/zaświadczeniem wystawionym 

przez pracodawcę lub w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 

zbieżnym z przedstawionym zakresem obowiązków – referencje, listy polecające itp.; 

3. Zapewnić gotowość do realizacji zadań w okresie realizacji naboru na podejmowanie 

działalności gospodarczej; 

4. Posiadać znajomość specyfiki wdrażania projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej oraz wiedzę w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014-2020 i instrumentu: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność - dokumentując  

to stosownymi referencjami; 

 

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu zapytania: 

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową lub dodatkowymi informacjami, 

mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 16.08.2019 r., do godziny 12:00 na adres e-mail: 

nabory@annaland.pl 

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami 

Nikolina Lerch-Bieganowska Telefon: 77 44 67 131/130 e-mail: nabory@annaland.pl 

V. Termin wykonania przedmiotu zapytania: 

• Przewidywany termin realizacji zadania wrzesień-listopad 2019 r.   

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.: 

A. Cena brutto (najniższa). 

B. Oferent udokumentuje znajomość tematyki biznesplanu oraz przedstawi dokumenty poświadczające 

doświadczenie w realizacji podobnych usług, jak w zapytaniu.  

C. Jasność i przejrzystość oferty. 

D. Przygotowanie oferty zgodnie z w/w zapytaniem. 

VII. Klauzule zapytania ofertowego: 

A. Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert. 

B. Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany terminu, wykonania zadania na etapie wyboru ofert lub 

rezygnacji z zapytania bez podania przyczyny. 
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C. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie 

rozpoznanie rynku. 


