
 

 

Szczawno-Zdrój, dn. 25 maja 2022r. 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

na eksperta uczestniczącego w pracach Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie grantu 

składanych w ramach projektu Bon na Innowacje. Innowacyjność = Konkurencyjność. II edycja. Bony 

na innowacje procesowe i produktowe dla Dolnośląskich Przedsiębiorstw, realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Dolnośląscy Pracodawcy 

ul. Wysockiego 10 

58-300 Wałbrzych 

NIP: 8862049988 

REGON: 890540804 

 

II. INFORMACJE O ŹRÓDLE FINANSOWANIA: 

Zamówienie będzie finansowane z realizowanego przez związek pracodawców Dolnośląscy 

Pracodawcy projektu współfinansowanego ze środków unii europejskiej EFRR w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, mającego na 

celu zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw prowadzących działalność na 

terenie Dolnego Śląska, przez udzielenie MŚP finansowego wsparcia na wdrożenie lub rozwój 

innowacji w przedsiębiorstwie. 

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 

73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju 

 

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

Prosimy o złożenie oferty poprzez wypełnienie i przesłanie skanu podpisanego formularza ofertowego 

stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia na adres mailowy: biuro@dp.org.pl   



 

 

Oferty mogą składać Wykonawcy dysponujący min. 1 osobą spełniającą łącznie następujące kryteria 

określone w pkt. V. 

 

Oferty należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2022r.  godz. 15:00. 

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  

Spośród otrzymanych ofert, zostanie wybrany jeden Wykonawca. Z wykonawcą zawarta zostanie 

umowa cywilno-prawna do dnia 31 grudnia 2022r.  

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Opis projektu: 

Główny cel projektu to wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firm z sektora MŚP na Dolnym 

Śląsku, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy dolnośląskimi przedsiębiorcami a sektorem B+R. 

Projekt tworzy warunki dla transferu badań, nowoczesnych technologii, wiedzy i innowacji oraz 

udostępnia najnowsze rozwiązania techniczne wraz z możliwością zastosowania ich we własnej 

praktyce gospodarczej. Więcej informacji o projekcie, w tym Regulamin przyznawania i rozliczania 

wsparcia w ramach projektu znajduje się na stronie: www.innowacje.dp.org.pl.  

1) Do głównych zadań eksperta należeć będzie udział w pracach Zespołu polegających na:  

a) dokonaniu indywidualnej oceny wniosków o przyznane grantu,   

b) ewentualnej ponownej indywidualnej ocenie wniosków po dokonaniu przez 

wnioskodawców poprawek i uzupełnień,   

c) uczestnictwie w posiedzeniach Zespołu do spraw oceny wniosków.   

 

2) Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w terminach ustalonych przez Przewodniczącego 

Zespołu i podanych do wiadomości wszystkich członków zespołu drogą e -mailową lub 

telefoniczną najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia posiedzenia. 

Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania, za pośrednictwem audiokonferencji lub wideokonferencji.  

3) Przyjmuje się, że:  

http://www.innowacje.dp.org.pl/


 

 

a) średni czas opiniowania jednego wniosku przez eksperta, w tym udział  w posiedzeniach 

Zespołu wyniesie maksymalnie 3 godziny,  

b) ocenie będzie podlegać maksymalnie 35 wniosków o przyznanie grantu,  

c) maksymalna czasochłonność wyniesie 105 godziny.  

4) Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo  po zakończeniu prac zespołu dla danej rundy 

konkursowej, na podstawie protokołu potwierdzającego prawidłowe wykonanie zadań i liczby 

kart ceny merytorycznej, w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionego 

rachunku/faktury.   

5) Zamawiający  zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z ekspertem ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku nierzetelnego wykonywania umowy, w tym  w szczególności:  

a) niedokonania oceny wniosku w wyznaczonym terminie,  

b) nieusprawiedliwionego niestawienia się na posiedzenie Zespołu, itp.  

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPERTA: 

Ekspertem może być osoba, która spełnia następujące warunki:  

1) korzysta z pełni praw publicznych;  

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  

3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne  lub za umyślne 

przestępstwo skarbowe;  

4) posiada co najmniej wykształcenie wyższe;  

5) posiada wiedzę na temat RSI Dolnego Śląska1 i innowacji MŚP, 

6) posiada dobrą znajomość obsługi komputera 

7) posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe w minimum dwóch obszarach  spośród 

niżej wskazanych: 

a) posiada doświadczenie inwestycyjne w podmioty na wczesnym etapie rozwoju (startup),  

b) posiada doświadczenie w zakresie dokonywania oceny potencjału komercyjnego 

przedsięwzięć;  

                                                      
1 Uchwała nr nr 3270/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2021r.  



 

 

c) posiada doświadczenie w ocenie wniosków w obszarze adaptacyjność i/lub innowacyjność 

przedsiębiorstw, 

d) posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu komercjalizacji przedsięwzięć i transferu 

technologii, 

 

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY STANOWIĆ BĘDZIE: 

1. Cena (C) – 40%   tj. maksymalnie 40 pkt: 
  
Punkty za kryterium zostaną przyznane według wzoru:  

 

 

𝐶 =  
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜
 × 40 

 

 

2. Stopień lub tytuł naukowy (S) - 20 %, tj. maksymalnie 20 pkt: 
 

Lp.  Stopień lub tytuł naukowy Liczba przyznanych punktów 

1. magister 0 

2. doktor 10 

3. doktor habilitowany 15 

4. profesor 20 

 
  



 

 

3. Doświadczenie zawodowe w poszczególnych obszarach (D)  – 40 %, tj. maksymalnie 40 pkt  
 

Doświadczenie w obszarach  

(2 obszary minimum): 

Doświadczenie zawodowe 

do roku 

włącznie 
2-4 lata 5-7 lat Powyżej 8 lat 

doświadczenie inwestycyjne w 

podmioty na wczesnym etapie rozwoju 

(startup), 

0 6 8 10 

doświadczenie w zakresie dokonywania 

oceny potencjału komercyjnego 

przedsięwzięć; 

0 6 8 10 

posiada doświadczenie w ocenie 

wniosków w obszarze adaptacyjność 

i/lub innowacyjność przedsiębiorstw, 

0 6 8 10 

doświadczenie z zakresu komercjalizacji 

przedsięwzięć i transferu technologii 
0 6 8 10 

Maks. punktacja 40 

 
Ocena ofert nastąpi na podstawie informacji i danych zawartych w formularzu ofertowym, 

przesłanym w odpowiedzi na zaproszenie (Załącznik nr 1).   

 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie wyliczona liczba przyznanych punktów. Punkty 

przyznane za każde kryterium oceny zostaną zsumowane i stanowić będą ocenę końcową dla 

poszczególnych ofert; za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów (maksymalnie 1 oferta).  

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 

wybierze ofertę z niższą ceną.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia  bez konieczności 

podawania przyczyn.   



 

 

KANDYDATAMI NA EKSPERTÓW NIE MOGĄ BYĆ OSOBY/PODMIOTY:  

1. Zaangażowane (niezależnie od formy zatrudnienia/współpracy) w realizację zadań w projekcie 

Bon na Innowacje. Innowacyjność = Konkurencyjność. II edycja. Bony na innowacje procesowe i 

produktowe dla Dolnośląskich Przedsiębiorstw.; 

2. Będące uczestnikami projektu Bon na Innowacje. Innowacyjność = Konkurencyjność. II edycja. 

Bony na innowacje procesowe i produktowe dla Dolnośląskich Przedsiębiorstw.; 

3. Będące pracownikami instytucji uczestniczących w realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  

 

VII. ZAŁĄCZNIKI 

 nr 1  Formularz ofertowy 

 nr 2 Kwestionariusz osobowy 

 


