Załącznik nr 4 do Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Nr sprawy RF-II-WWI.052.3.17.2021.MK

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
NIP: 113245940 zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia: usługi kontroli Projektów Grantobiorców
3. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2022 r.
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rozwoju Regionalnego i
Funduszy Europejskich, Wydział Regionalnego Systemu Innowacji, tel.: (22) 59 78
980, magdalena.kiech@mazovia.pl
5. Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów):
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz zdolności organizacyjnych.
Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeżeli Wykonawcy, którzy łącznie:
1) w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert należycie przeprowadził, co
najmniej jedną kontrolę albo audyt projektu o całkowitej wartości nie mniejszej niż
2,5 mln zł,
UWAGA 1 – Zamawiający nie dopuszcza sumowania umów/projektów w celu wykazania
spełniania warunku udziału w postępowaniu.
UWAGA 2 – Zamawiający dopuszcza przedstawianie tych samych zdarzeń/ okoliczności (np.
ocen, kontroli, doświadczenia) w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu
i na potrzeby oceny oferty pod kątem nw. kryteriów oceny.
UWAGA 3 – W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, nadal wykonywanych,
Zamawiający wymaga, aby część zamówienia wykonana do terminu składania ofert spełniała
ww. warunek.
UWAGA 4 – Wartość umowy/projektu określona w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego powinna zostać przeliczona według średniego kursu złotego w stosunku do
walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego obowiązującego
w dniu podpisania umowy.
2) dysponuje ekspertem z zakresu kontroli działań innowacyjnych (ekspert) – co
najmniej 1 osoba, która:
a) posiada wykształcenie wyższe z obszaru prawa lub zarządzania lub dowolne
wyższe i podyplomowe z obszaru kontroli projektów lub z obszaru funduszy
europejskich,
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b) posiada co najmniej rok doświadczenia zawodowego w zakresie
przeprowadzania kontroli projektów,
c) posiada doświadczenie w charakterze doradcy lub eksperta w obszarze
przygotowania lub realizacji projektów związanych z tematyką innowacyjności
lub wprowadzania nowych produktów/usług na rynek,
d) posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania oceny projektów
związanych z tematyką innowacyjności lub wprowadzania nowych
produktów/usług na rynek,
e) posiada doświadczenie w sporządzeniu analiz i ekspertyz o tematyce
innowacyjności lub wsparcia kierowanego do MŚP (samodzielnie lub w
zespole eksperckim) albo jest autorem dokumentacji projektu (co najmniej
biznesplanu), który otrzymał dofinansowanie i polegał na komercjalizacji
wyników badań lub wprowadzaniu innowacji.
3) dysponuje specjalistą ds. kontroli (specjalista) – co najmniej 2 osoby, z których
każda, co najmniej:
a) posiada wykształcenie wyższe prawnicze albo inne wyższe i ukończył studia
podyplomowe z obszaru kontroli lub funduszy europejskich lub posiada
uprawnienia audytora,
b) posiada minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu
kontroli projektów, które swoim zakresem obejmowały minimum zgodność
realizacji z harmonogramem rzeczowo – finansowym, celami, wskaźnikami
projektu oraz kwalifikowalność wydatków,
c) przeprowadziła co najmniej 8 kontroli projektów, które swoim zakresem
obejmowały minimum zgodność realizacji z harmonogramem rzeczowo –
finansowym, celami, wskaźnikami projektu oraz kwalifikowalność wydatków.
Do złożonej oferty należy dołączyć CV osób będących w składzie zespołu kontrolującego
potwierdzające spełnienie powyższych warunków.
Wykaz zasobów osobowych Wykonawcy ma być przedstawiony wg następującego wzoru:
Lp.

Imię i nazwisko eksperta/
specjalisty

wykształcenie

doświadczenie

uwagi

1.
2.

6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria
przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
a) cena brutto oferty – 35%,
b) doświadczenie zawodowe eksperta w zakresie kontroli projektów
finansowanych lub współfinansowanych ze środków strukturalnych lub
funduszu spójności – 5%,
c) doświadczenie eksperta w zakresie przeprowadzania oceny projektów
finansowanych lub współfinansowanych ze środków strukturalnych lub
funduszu spójności związanych z tematyką innowacyjności lub wprowadzania
nowych produktów/usług na rynek – 10%,
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d) doświadczenie eksperta w sporządzeniu analiz i ekspertyz o tematyce
innowacyjności lub wsparcia kierowanego do MŚP (samodzielnie lub w
zespole eksperckim) albo w przygotowaniu dokumentacji projektu, który
polegał na wprowadzaniu innowacji lub nowych produktów na rynek – 20%,
e) liczba wykonanych kontroli projektów finansowanych lub współfinansowanych
ze środków strukturalnych lub funduszu spójności przez każdego ze
specjalistów osobno – 30%.
Zamawiający wybierze Wykonawcę, który uzyska największą zsumowaną liczbę
punktów w pięciu ww. kryteriach oceny ofert. W przypadku równej liczby punktów
wygrywa oferta, w której wskazano niższą cenę, a gdy cena jest identyczna
przeprowadza się negocjacje ceny, podczas których wykonawcy nie mogą
oferować ceny wyższej niż złożona w ofercie.
1) Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium „cena oferty”
odpowiednią liczbę punktów w następujący sposób:
a) Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, łącznie za przeprowadzenie 8
kontroli, otrzyma 35 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej
punktów według wzoru:

𝐶 = (

𝐶 𝑚𝑖𝑛
𝐶𝑥

) x 35

gdzie:
C = liczba przyznanych punktów w kryterium „cena oferty”
C min = najniższa cena spośród złożonych ofert
C x = cena oferty ocenianej
Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
2) Punkty za kryterium „Doświadczenie eksperta z zakresu kontroli projektów
finansowanych lub współfinansowanych ze środków strukturalnych lub funduszu
spójności” zostaną przyznane w skali punktowej:
a)
b)
c)
d)

brak – 0 pkt.
minimum rok – 1 pkt.
minimum dwa lata – 2 pkt.
minimum trzy lata – 5 pkt.

3) Punkty za kryterium „Doświadczenie eksperta w zakresie przeprowadzania oceny
projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków strukturalnych lub
funduszu spójności związanych z tematyką innowacyjności lub wprowadzania
nowych produktów/usług na rynek” odnosi się do liczby przeprowadzonych w
okresie ostatnich 5 lat ocen projektów finansowanych lub współfinansowanych ze
środków strukturalnych lub funduszu spójności związanych z tematyką
innowacyjności lub wprowadzania nowych produktów/usług na rynek: (do oceny
Zamawiający przyjmie średnią arytmetyczną z liczby analiz podanych w
załączniku do Formularza oferty dla zespołu ekspertów):
a) brak – 0 pkt.
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b) od 1 do 5 ocen projektów – 5 pkt,
c) od 6 do 10 ocen projektów – 8 pkt,
d) powyżej 10 ocen projektów – 10 pkt.
4) Punkty za kryterium „Doświadczenie eksperta w sporządzeniu analiz i ekspertyz o
tematyce innowacyjności lub wsparcia kierowanego do MŚP (samodzielnie lub w
zespole eksperckim) albo w przygotowaniu dokumentacji projektu, który otrzymał
dofinansowanie i polegał na wprowadzaniu innowacji lub wprowadzenia nowego
produktu na rynek” odnosi się do liczby sporządzonych przeprowadzonych w
okresie ostatnich 5 lat analiz i ekspertyz albo dokumentacji dla projektów
związanych z tematyką innowacyjności: (do oceny Zamawiający przyjmie średnią
arytmetyczną z liczby analiz i ekspertyz albo dokumentacji podanych w załączniku
do Formularza oferty dla zespołu ekspertów):
a)
b)
c)
d)

brak analiz i ekspertyz albo dokumentacji – 0 pkt
od 1 do 3 analiz i ekspertyz albo minimum 1 dokumentacja projektu – 5 pkt.,
od 4 do 7 analiz i ekspertyz albo minimum 2 dokumentacje projektu – 10 pkt,
8 i więcej analiz i ekspertyz albo 3 i więcej dokumentacji projektu – 20 pkt.

5) Punkty za kryterium „Liczba wykonanych kontroli projektów finansowanych lub
współfinansowanych ze środków strukturalnych lub funduszu spójności przez
każdego ze specjalistów osobno” zostaną przyznane w skali punktowej:
a)
b)
c)
d)

brak kontroli – 0 pkt.
każdy specjalista od 1 do 5 kontroli – 10 pkt ,
każdy specjalista od 6 do 10 kontroli – 20 pkt,
każdy specjalista powyżej 10 kontroli – 30 pkt,

Zamawiający poprosi o dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych kryteriów tylko
tych Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału. Termin na przekazanie ich w wersji
elektronicznej będzie wynosił 3 dni kalendarzowe.

7. Oferta powinna zawierać:
1) cenę realizacji przedmiotowej usługi w PLN (cenę netto, VAT, cenę brutto),
według wzoru:
KWOTA
NETTO

LP

ZAKRES ZAMÓWIENIA

1.

Przeprowadzenie ośmiu kontroli

2.

Przeprowadzenie jednej kontroli

VAT

KWOTA
BRUTTO

2) informacje na temat zasobów osobowych Wykonawcy;
3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału;
4) szczegółowe dane teleadresowe wraz ze wskazaniem osoby wyznaczonej do
kontaktu z Zamawiającym;
5) oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane.
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8. W załączeniu wzór umowy (jeżeli wymagana jest umowa na podstawie odrębnych
przepisów załączyć wzór umowy; jeżeli nie – punkt wykreślić):
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN ( z VAT) oraz
wymaganymi załącznikami, należy sporządzić w języku polskim, w następujący
sposób:
•
•
•

nazwa i adres Zamawiającego,
nazwa i adres Wykonawcy,
z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy RF-II-WWI.052.3.17.2021.MK”.

10. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 30 grudnia 2021 r., (w
jeden z niżej wymienionych sposobów):
1. pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w
Warszawie, Departament/Kancelaria …………………………, .…-……
Warszawa, ……………………………………………, pok. ……………………1
2. faksem na nr ……………………………1
3. drogą elektroniczną: e-mail dsrr@mazovia.pl, anna.marzec@mazovia.pl oraz
magdalena.kiech@mazovia.pl.
O przyjęciu oferty i rozpoczęciu procedury weryfikacji decyduje data wpływu do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Oferty złożone po
wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Marcin Wajda

……………………………………………………
podpis Dyrektora Departamentu/Kancelarii

załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

Specyfika Warunków Zamówienia,
Projekt umowy z Wykonawcą,
Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z załącznikami,
Ankieta weryfikująca podmiot przetwarzający,
Wzór zapisów do umów z osobami prawnymi/ postępowań z udziałem osób prawnych,
Wzór zapisów do umów z osobami fizycznymi (w tym przedsiębiorcami).
Tabele dla wykazania spełnienia kryteriów.

niepotrzebne skreślić
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