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Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH FUNDUSZU 
PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO  

– PRZEDSIĘBIORCY 
 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA - Operator Dotacji  
w ramach projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” realizowanego ze środków 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 
ogłasza nabór ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie 
złożonych w ramach IV naboru do Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/ 
Tradycyjnego/Ekologicznego – Przedsiębiorcy.  
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie oceny wniosków aplikacyjnych w ramach 
Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – Przedsiębiorcy. 
 
WYMAGANIA: 

1. Korzystanie z pełni praw publicznych, 
2. Posiadanie wyższego wykształcenia, 
3. Posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego z zakresu analizy finansowej  

i ekonomicznej oraz zasad finansowania projektów ze środków publicznych, 
4. Doświadczenie w ocenie tylko projektów biznesowych – wspierających przedsiębiorców 

(minimalna ilośd ocenionych wniosków i biznes planów– 60).  
 
OCENA OFERT 
Kryterium oceny jest cena (30%) i doświadczenie (70%). 
 
Kryterium: doświadczenie obliczane będzie według następującej zasady: 

 60projektów – 1 pkt,  

 każdy kolejny projekt – 1 pkt. 
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Cena - 30% badana, według wzoru1:  
 

Cena = 
Cena najniższa 

x 30 
Cena oferty badanej 

 

                                                 
1
Proponowana stawka: 200,00 zł brutto za pełną ocenę jednego wniosku (wraz z obligatoryjnymi załącznikami), w tym 

koszcie jest wliczone wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji Przyznającej Dotacje (w tym co najmniej 1 dzieo 
w siedzibie u Operatora Dotacji), ocena techniczna wniosków oraz przeprowadzenie procedury odwoławczej wniosków 
od oceny formalnej.Koszty związane z zakwaterowaniem i dojazdem ekspert ponosi we własnym zakresie.  
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2. Doświadczenie - 70%, badane według wzoru: 

Doświadczenie = 
Oferta z doświadczeniem badanym 

x 70 
Oferta z największym doświadczeniem 

 
OFERTA POWINNA ZAWIERAD NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI: 

1. CV – według dowolnego wzoru, 
2. Formularz aplikacyjny podpisany przez Kandydata/Kandydatkę,  
3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych według wzoru. 

 
Kandydaci i kandydatki powinni gwarantowad rzetelnośd, bezstronnośd oraz poufnośd oceny 
wniosków. Eksperci zobowiązani będą do złożenia deklaracji bezstronności i poufności. 
 
DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Pani Ewelina Nycz pod numerem telefonu 17 852 85 
26,661 113 291 oraz adresem e-mail: ewelina.n@procarpathia.pl 
 
Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy dostarczyd (złożyd w biurze lub 
przesład pocztą tradycyjną) w zamkniętej kopercie z dopiskiem NABÓR EKSPERTÓW 
ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH FPPRTEP, pod wskazany adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  
i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA, Biuro Produktu Regionalnego, Tradycyjnego, 
Ekologicznego, Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów do 23 stycznia 2015 r. (liczy się data wpływu oferty 
do biura). Oferty złożone drogą mailową lub faxem nie będą rozpatrywane. 
 
Ocena ofert zostanie dokonana najpóźniej do dnia 26.01.2015 r. Wszyscy eksperci poinformowani 
zostaną mailowo o wynikach nadesłanych ofert. 
 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od oferentów wyjaśnieo dotyczących treści 
złożonych ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Zamawiający zastrzega sobie anulowanie zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny. 


