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Lublin, 10.11.2017 r. 
Lubelski Ośrodek Samopomocy  
ul. Grodzka 14 
20-112 Lublin 

Rozeznanie cenowe  
Numer: 1/KOW/CND/2017 

 
na udział w Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu 

pn. „Czas na działanie – Czas na własną firmę” nr RPLU.09.03.00-06-0044/16  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Stowarzyszenie Lubelski Ośrodek Samopomocy z siedzibą w Lublinie zaprasza do złożenia oferty na udział  
w komisji oceny wniosków o przyznanie  wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 

 
Opis przedmiotu rozeznania:  

Udział w Komisji Oceny Wniosków przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 
(jednorazowa dotacja w kwocie maksymalnej 23 300 zł brutto) oraz pomostowego wsparcia finansowego 
(wypłacane przez 12 pierwszych miesięcy powadzenia działalności gospodarczej w kwocie do 1850 zł miesięcznie), 
w tym ocena biznesplanów.  

Ocenie będzie podlegało maksymalnie 90 wniosków  o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój 
przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego wraz z biznesplanem. 

W drodze rozeznania dokona się wyboru  4 do 6 osób jako członków Komisji Oceny Wniosków (średnio 45 -
30 wniosków przypada do oceny przez jednego członka KOW). 
 
Planowany termin realizacji (ocena i posiedzenia KOW): 

1. Ocena wniosków które wpłynęły w terminie naboru – listopad – grudzień 2017  
2. ocena wniosków które wpłynęły w procesie odwoławczym – grudzień 2017/ styczeń 2018 

 
Kryteria dostępu: 
Osoba zgłaszająca się do udziału w Komisji Oceny Wniosków musi posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 
2 letnie udokumentowane doświadczenie w ocenie biznesplanów lub wniosków o udzielenie kredytów 
(potwierdzone CV, referencjami, opiniami).  

 

W celu potwierdzenia spełnienia kryterium do formularza rozeznania należy dołączyć: 

 CV 

 Referencje/opinie poświadczające spełnianie kryterium  

 Potwierdzenie posiadania wykształcenia wyższego 

 Wykaz posiadanego doświadczenia ( zgodnie z załącznikiem nr 2) 

 
Termin składania ofert: 
Rozeznanie cenowe należy składać na załączonym formularzu (Załącznik nr 1 i 2), do dnia 17.11.2017 do godziny 
16.00, mailowo na adres: czasnadzialanie@los.lublin.pl lub osobiście/pocztą na adres: Stowarzyszenie Lubelski 
Ośrodek Samopomocy, Lublin, ul. Grodzka 14. 
Dodatkowe informacje udzielane są przez Karolinę Kaniowską : telefonicznie, pod numerem:81 525 28 43  lub 
516316850 lub mailowo: czasnadzialanie@los.lublin.p 
 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest 
ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku.  


