Załącznik nr 2
do ogłoszenia o naborze kandydatów
na partnera do wspólnej realizacji projektu

……………………………..
Numer oferty

KARTA OCENY OFERTY
do otwartego naboru kandydatów na partnera ogłoszonego przez Gminę Miejską Biała Podlaska
w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy
Priorytet inwestycyjny 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw,
w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.
Kartę należy wypełnić odrębnie dla każdego Podmiotu

Skład Komisji Oceniającej:

Nazwa Podmiotu:
Data wpływu oferty:

Tabela 1 – OCENA FORMALNA OFERTY (przy właściwej odpowiedzi należy wstawić znak „X”)

L.p.

Kryteria oceny formalnej

1

Oferta złożona w terminie, w zamkniętej kopercie

2

Oferta złożona zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 1 do ogłoszenia

3

Ofertę wypełniono czytelnie, komputerowo w
języku polskim

4

Oferta zawiera dane zgłaszającego (pełna nazwa
podmiotu, adres, telefon, e-mail)

5

Oferta jest kompletna, tj. zawiera formularz oferty
wraz z załącznikami

Tak

Nie

Uwagi (opinia negatywna
wymaga uzasadnienia)
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6

Oferta jest podpisana przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Partnera

7

Oferta zawiera deklarację zawarcia umowy
partnerskiej oraz współpracy potencjalnego
Partnera z Liderem w zakresie przygotowywania
i realizacji projektu

8

Podmiot prowadzi działalność w obszarze
merytorycznym, którego dotyczy projekt zgodnie
z podstawą prawną jej prowadzenia

9

Podmiot posiada co najmniej 2 letnie
doświadczenie w zakresie/obszarze
merytorycznym, którego dotyczy projekt.

10

Podmiot posiada uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień, w tym wpis do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych.

11

Podmiot posiada dobrą kondycję finansową oraz
spełnia następujące warunki: wobec podmiotu nie
została ogłoszona decyzja o upadłości, podmiot
nie jest też w trakcie rozwiązywania działalności,
nie znajduje się pod zarządem komisarycznym,
nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania
upadłościowego, postępowania naprawczego, nie
zawiesił prowadzenia działalności i nie znajduje
się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z
przepisów prawa

12

Podmiot nie zalega z uiszczaniem podatków, jak
również z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz innych należności
wymaganych odrębnymi przepisami

13

Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości
otrzymania dofinansowania

14

Partner zalicza się do jednej z kategorii
podmiotów wymienionych w SzOOP RPO WL
na lata 2014 - 2020 dla Działania 9.3

15

Oferent wypełnił oświadczenie, zawarte w części
końcowej wzoru oferty
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Tabela 2 – OCENA MERYTORYCZNA OFERTY

L.p. Kryteria oceny merytorycznej

Maksymalna ilość punktów

Przyznana
ilość punktów

Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa – max 10 pkt
charakterystyka działalności podmiotu, tj. cel
działalności, funkcje, główne zadania, w tym
1
zgodność misji/profilu działania potencjalnego
max 10 pkt
partnera z obszarami wskazanymi w punkcie II.
Cele projektu), w tym w szczególności posiadanie
odpowiednich zapisów w dokumentach statutowych
Opis koncepcji realizacji zadań przez Partnera - max 30 pkt
Współpraca z beneficjentem projektu (koncepcja współpracy w trakcie przygotowywania i przy realizacji
projektu
kompleksowość zaproponowanych działań

max 10 pkt

adekwatność zaproponowanych działań

max 10 pkt

spójność zaproponowanych działań

max 10 pkt

2

Deklarowany wkład Partnera (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne) w realizację celu
partnerstwa – max 15 pkt
Zasoby ludzkie

max 6 pkt

Adekwatność zaproponowanej kadry do koncepcji
wskazanej w ofercie

max 3 pkt

Kompetencje zawodowe i doświadczenie kadry

max 3 pkt

Zasoby organizacyjne

max 4 pkt

Adekwatność i innowacyjność zaproponowanych
zasobów do koncepcji wskazanej w ofercie

max 2 pkt

Wskazanie zasobów mogących przyczynić się do
osiągnięcia zakładanych wskaźników zatrudnialności

max 2 pkt

Zasoby techniczne

max 5 pkt

Możliwość wykorzystania pomieszczeń lokalowych

max 3 pkt

5
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Możliwość wykorzystania sprzętu i wyposażenia

max 2 pkt

Deklarowany przez kandydata na partnera wkład własny w budżecie projektu - max 5 pkt
6

5 % wartości budżetu
przypadającego na Partnera (3 pkt)
10% wartości budżetu
przypadającego na Partnera (5 pkt)

Wysokość wkładu finansowego

Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze– max 20 pkt
7 Liczba podmiotów, którym udzielono zwrotnego
lub bezzwrotnego wsparcia finansowego
adresowanego do osób rozpoczynających i
prowadzących działalność gospodarczą,

a) do 250 podmiotów – 0 pkt,
b) od 251 do 500 podmiotów – 5
pkt,
c) od 501 do 850 podmiotów – 10
pkt,
d) 851 i więcej podmiotów – 20 pkt.

Doświadczenie kandydata w realizacji projektów innowacyjnych współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej, i/lub uwzględniających rezultaty projektów innowacyjnych
8
Liczba projektów zrealizowanych

0-3 projektów – 0 pkt
3-5 projektów – 3 pkt
5 projektów i więcej – 5 pkt

Posiadanie wdrożonej i realizowanej certyfikacji/akredytacji/standardu
dotyczącego jakości działań Oferenta - max 15 pkt
9 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością/ / Wpisu do 1 (5 pkt)
Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje
2 (10 pkt)
Zatrudnienia/ Wpis do Bazy Usług Rozwojowych
3 i więcej(15 pkt)
SUMA PUNKTÓW:
UZASADNIENIE OCENY MERYTORYCZNEJ:

czytelny podpis osoby oceniającej

data, podpis:

czytelny podpis osoby sprawdzającej
(przełożonego/przewodniczącego Komisji)

data, podpis:
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