
 

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 4 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I KRYTERIA OCENY OFERT 

 

Warunki udziału w postępowaniu 

1. Wykształcenie wyższe – wymagana kopia dyplomu 

2. Udokumentowana minimum 2 –letnia praca w JST lub współpraca z JST (współpraca 

rozumiana jako doradztwo, szkolenia, warsztaty dla JST, inne usługi poszerzające wiedzę i 

umiejętności pracowników JST lub związane z przygotowaniem merytorycznych dokumentów 

dla JST) w okresie ostatnich 5 lat (2011-2016)- poświadczone świadectwem pracy, umową, 

rachunkiem, referencjami, zaświadczeniem    

 

Kryteria oceny ofert 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  80% Maksymalnie – 80 punktów 

1. UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE W  
DORADZTWIE DLA JST, W TYM W ZAKRESIE 
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I PARTYCYPACJI 
(doświadczenie z ostatnich 5 lat – 2011-2016) 

PUNKTACJA: maksymalnie 60 punktów 

1.1. Udokumentowane doradztwo dla JST 3 punkty za każde 20 godzin udokumentowanego  
doradztwa dla jst potwierdzonych umową, 
rachunkiem, protokołem odbioru, referencjami  
itp.) – maksymalnie można wykazać 300 godzin 
doradztwa 
 

1.2. Udokumentowane doradztwo dla JST w 
zakresie konsultacji społecznych 

1 punkt za każde 20 godzin udokumentowanego 
doradztwa dla jst w zakresie konsultacji 
społecznych lub partycypacji  udokumentowane 
umową, rachunkiem, protokołem odbioru, 
referencjami itp. – maksymalnie można wykazać 
300 godzin  
 

2. UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE W 
PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI 
SPOŁECZNYCH 

PUNKTACJA: maksymalnie 20 punktów 

  6 punktów – przeprowadzenie konsultacji 
społecznych za pomocą 1 techniki z katalogu 
technik (zał. nr 3 do zapytania ofertowego) 
 
13 punktów – przeprowadzenie konsultacji 
społecznych za pomocą 2-3 różnych technik z 
katalogu technik (zał. nr 3 do zapytania 
ofertowego) 
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Ostateczna punktacja zostanie przyznana wg. wzoru: 

 

K= X +C 

 

Gdzie: 

K – uzyskana całkowita liczba punktów 

X – liczba punktów uzyskana w kategorii doświadczenie zawodowe 

               C - liczba punktów uzyskana w kategorii cena 

 

20 punktów – przeprowadzenie konsultacji 
społecznych za pomocą 4-6 różnych technik z 
katalogu technik (zał. nr 3 do zapytania 
ofertowego) 
Przeprowadzone konsultacje udokumentowane 
za pomocą umowy, protokołu, raportu, rachunku 
itp. 

CENA (kwota wynagrodzenia brutto) 20% PUNKTACJA: maksymalnie 20 punktów 
Ostateczna liczba punktów w kategorii CENA to 
suma punktów poniższych podkategorii liczona 
wg. wzoru:  C = A + B  

1.1 maksymalnie 5 pkt. cena na godzinę wskazana 
przez oferenta za doradztwo przy opracowywaniu 
IPK  

5 punktów – najniższa cena (porównanie 
pomiędzy Oferentami) 
X – najniższa cena, Y – cena Oferenta A 
Punktacja liczona wg. wzoru: 
A = X/Y x5 

1.2 maksymalnie 15 pkt. Cena za godzinę wskazaną 
przez oferenta za doradztwo w zakresie wdrażania 
zapisów indywidualnego Planu Konsultacji  

15 punktów – najniższa cena (porównanie 
pomiędzy Oferentami) 
X – najniższa cena, Y – cena Oferenta A 
Punktacja liczona wg. wzoru: 
 B = X/Y x15 
 


