
 
Fundacja EKOOSTOJA 

ul. Plac Wolności 28, 97-540 Pławno, Gidle 

 

e-mail: biuro@ekoostoja.com 

tel.: 782-853-257 

ROZEZNANIE RYNKU 

dotyczące organizacji operacji pn. „Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line” 

 

Nr: 3/2021 z dnia 30.06.2021 

 

Zamawiający: 

Fundacja EKOOSTOJA 

Ul. Plac Wolności 28 

97-540 Pławno 

NIP: 772-240-59-68 

 

I. Sposób i termin składania ofert  
Wykonawca w treści rozeznania rynku, znajdzie wszelkie informacje niezbędne do złożenia prawidłowej oferty. 

Akceptowalne formy składania ofert: 

- przekazanie wystawionych ofert osobiście w biurze Oferenta - ul. Plac Wolności 28, 97-540 Pławno, w godz.: 8:00-

16:00 

- przesłanie listem poleconym priorytetowym (decyduje data wpływu do biura Oferenta) 

Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.  

Termin składania ofert upływa w dniu 9.07.2021 r. o godz. 12:00. 

Integralną częścią zapytania ofertowego jest załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 i 3. 

Oferentem może być osoba fizyczna lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą i/lub statutową. 

 

II. Opis przedmiotu rozeznania rynku 
Przedmiotem rozeznania rynku jest organizacja szkoleń e-learningowych w ramach organizacji operacji pn. 

„Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line” zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia – Załącznik nr 1. 

Forma: umowa zlecenia 

 

Miejsce realizacji operacji to 3 województwa: województwo mazowieckie, województwo łódzkie, województwo 

śląskie. 

 

Biuro projektu, w tym podstawowe miejsce pracy: ul. Plac Wolności 28, 97-540 Pławno 

 

 

III. Zamówienie zostanie wykonane w terminie do 31.10.2021 r.  

 

IV. Warunki udziału, kryteria oceny oferty, opis przyznawania punktów  
 

1. Oferty mogą składać tylko podmioty, które spełniają kryteria przedstawione poniżej, w podziale na poszczególne 

zadania do realizacji: 

 

Zadanie 1:  
Wykonawca dysponuje co najmniej 3 Ekspertami z zakresu pszczelarstwa, z których każdy posiada:  

- posiadanie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia pasieki pszczelej, oraz sposobów 

sprzedaży produktów pszczelich, 

- posiadanie własnej pasieki pszczelej, 

- wykształcenie min średnie (niekoniecznie kierunkowe), 

- udokumentowane dokształcanie się z zakresu pszczelarstwa, w tym posiadanie technika pszczelarstwa lub mistrza 

pszczelarstwa, 

- min 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu pasieki pszczelej. 
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Należy przedstawić wykaz wykładowców w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz załączyć 

dokumenty na potwierdzenie, że dany ekspert posiada tytuł Technika lub Mistrza w zawodzie pszczelarz. Na wypadek 

nieprzewidzianych zdarzeń istnieje możliwość zmiany eksperta, jednakże osoba taka  musi spełniać takie same 

wymagania jak wykazany ekspert. 

 

Złożona przez Wykonawcę oferta musi zawierać:  

 

3 do niniejszego zapytania ofertowego;  

 oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 4; 

 aktualny wpis do RIS prowadzony przez odpowiedni terytorialnie Wojewódzki Urząd Pracy; 

ę tytułu Technika lub Mistrza w zawodzie 

pszczelarz.  

 

Kryterium wyboru oferty:  
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria 

„cena”, „liczba ekspertów”, „doświadczenie ekspertów”. Oferty będą oceniane wg ww. kryteriów, którym 

przyporządkowano następujące wagi:  

 
Cena – 60%  

Liczba ekspertów – 30 %  

Doświadczenie ekspertów – 10 %  

 

Największa ilość punktów do zdobycia – 100 pkt, w ramach kryteriów:  

Kryterium 1 – Najniższa cena wg wzoru:  

Ilość punktów = (cena min. (w PLN) / cena ocenianej oferty (w PLN)) x 60pkt  

Kryterium 2 – Liczba ekspertów wg wzoru:  

Ilość punktów = (liczba ekspertów ocenianej oferty / największa liczba ekspertów) x 30pkt 

Kryterium 3 - Doświadczenie ekspertów wg wzoru:  

Ilość punktów = (liczba ekspertów posiadająca tytuł Mistrza ocenianej oferty / największa liczba ekspertów 

posiadająca tytuł Mistrza) x 10pkt 

 

Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za 

najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. W przypadku równej ilości 

punktów zostanie wybrana oferta z dłuższym terminem ważności oferty. 

 

Liczba ekspertów  
W niniejszym kryterium oceniana będzie dodatkowa liczba ekspertów ponad minimum wskazane w punkcie IV 

niniejszego zapytania ofertowego. Za każdego wskazanego dodatkowo wykładowcę zostaną przyznane punkty według 

poniższego schematu, tj.:  

10 pkt – 1 dodatkowy ekspert  

20 pkt – 2 dodatkowych ekspertów  

30 pkt – 3 lub więcej dodatkowych ekspertów  

 

Doświadczenie ekspertów  
W niniejszym kryterium dodatkowo oceniane będzie posiadanie przez ekspertów tytułu Mistrza w zawodzie 

pszczelarza. Punkty zostaną przyznane według poniższego schematu, tj.:  

0 pkt – 1 ekspert posiadający tytuł Mistrza w zawodzie pszczelarz  

5 pkt – 2 ekspertów posiadających tytuł Mistrza w zawodzie pszczelarz  

10 pkt – 3 lub więcej ekspertów posiadających tytuł Mistrza w zawodzie pszczelarz  

 

Zadanie 2:  
Złożona przez Wykonawcę oferta musi zawierać:  
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 oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 4; 

wydruk z CEIDG/KRS.  

 

Kryterium wyboru oferty:  
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryterium 

„cena", "czas prowadzenia działalności gospodarczej". Oferty będą oceniane wg ww. kryteriów, którym 

przyporządkowano następujące wagi: 
Cena – 80%  

Czas prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej 5lat - 20% 

 

Największa ilość punktów do zdobycia – 100 pkt, w ramach kryteriów:  

Kryterium 1 – Najniższa cena wg wzoru:  

Ilość punktów = (cena min. (w PLN) / cena ocenianej oferty (w PLN)) x 80pkt  

Kryterium 2 – Czas prowadzenia działalności gospodarczej wg wzoru:  

Ilość punktów = (czas prowadzenia działalności gospodarczej ocenianej oferty / najdłuższy czas prowadzenia 

działalności gospodarczej) x 20pkt 

 

V. Wykonawcy składającemu oferty nie przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania od 

czynności Zamawiającego.  

 

VI. Wykluczeniu podlegają oferty: 
- których treść nie odpowiada treści rozeznania rynku, 

- złożone przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków określonych w rozeznaniu rynku, 

- złożone przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub 

kapitałowych, 

- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert. 

 

VII. Zamawiający może nie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnić rozeznanie rynku bez 

podania przyczyny.  

 

VII. Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.  

 

 


