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II.

Postanowienia ogólne

1. Informujemy, że niniejsze postępowanie jest przeprowadzane w oparciu o zasadę
konkurencyjności określoną w Umowie Partnerstwa 2014-2020 w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca
2017 roku.
Z uwagi na powyższe do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) w szczególności
dotyczących publicznego otwarcia ofert, odwołania, skargi do sądu określonych w ww. ustawie.
III.

Przedmiot zamówienia:

1. Realizacja usług doradztwa zawodowego dla Kandydatów do Projektu ,,FABRYKA AKTYWNOŚCI
BIERNYCH ZAWODOWO” oraz usług indywidualnego doradztwa zawodowego, pośrednictwa
pracy i poradnictwa pracy (Trenera Pracy) dla Uczestników Projektu ,,FABRYKA AKTYWNOŚCI
BIERNYCH ZAWODOWO”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Rynek
pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i
poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące
pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji
zawodowych.
2. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług
(VAT).
3. Przedmiot niniejszego Zapytania Ofertowego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla
osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
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IV.

Opis przedmiotu i zakresu zamówienia:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować pełną realizację
całości zamówienia. Zakres czynności wybranych do realizacji nie może być mniejszy niż wskazane
w opisie, zakresie tematycznym i godzinowym.

Zakres zamówienia obejmuje świadczenie następujących usług:
1.
Realizacja doradztwa zawodowego dla Kandydatów do projektu „Fabryka Aktywności
Biernych Zawodowo”










zapytanie ofertowe dotyczy realizacji doradztwa zawodowego dla 48 kandydatów do Projektu.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług doradztwa zawodowego podczas
rozmów rekrutacyjnych z kandydatami do projektu, w ramach których zostanie wyłonionych 48
uczestników projektu pt. „FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO”. Uczestnikami
projektu będą osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej znajdujące się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku
życia i osoby niepełnosprawne). W przypadku większej ilości osób kandydatów do projektu
odpowiednio zwiększy się liczba osób objętych usługami Doradcy zawodowego.
rozmowy z doradcą zawodowym prowadzone będą na terenie województwa
zachodniopomorskiego, w miejscach gdzie zbierze się największa liczba kandydatów do projektu.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego informację o miejscu prowadzenia usługi co najmniej na
3 dni przed planowym rozpoczęciem spotkania.
każdy z 48 kandydatów do projektu odbędzie z Doradcą Zawodowym w II etapie rekrutacji
indywidualne spotkanie trwające 0,5 godziny (30 minut), podczas którego Doradca Zawodowy
oceni predyspozycje potencjalnego Uczestnika Projektu do określonego zawodu. Łącznie 24
godziny, przy czym liczba godzin może ulec zmianom w zależności od liczby Kandydatów.
Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o miejscu realizacji doradztwa oddzielnie dla każdej
grupy Uczestników projektu.
W projekcie przewidziano dwie edycje uczestników, w każdej edycji średnio 24 osoby. Rozmowy z
Doradcą dla I edycji odbędą się w listopadzie 2017r., a dla II edycji w styczniu 2018r., przy czym
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu oraz liczby osób w poszczególnych edycjach.
Termin realizacji zamówienia listopad 2017r. (I edycja) - styczeń 2018r. (II edycja) zgodnie z
harmonogramem opracowanym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość
przesunięcia terminu realizacji zamówienia i okresu realizacji umowy.
W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do: prowadzenia doradztwa (w formie 100%
konsultacji), przygotowanie we własnym zakresie materiałów doradczych (jeżeli będzie taka
potrzeba) oznaczonych zgodnie z RPO WZ 2014-2020 i przekazanie ich Zamawiającemu.
2.
Realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego dla Uczestników projektu „Fabryka
Aktywności Biernych Zawodowo”

 Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji indywidualnego doradztwa zawodowego dla maksymalnie
48 Uczestników Projektu (UP). Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług doradztwa
zawodowego w zakresie indywidualnych spotkań, w ramach których dla 48 uczestników projektu (UP)
pt. „FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO”, zostanie przeprowadzona identyfikacja potrzeb
– opracowanie Indywidualnych Planów Działania. Uczestnikami projektu są osoby bierne zawodowo w
wieku 30 lat i więcej znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. kobiety, osoby o
niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia i osoby niepełnosprawne).
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 Spotkania z doradcą zawodowym prowadzone będą na terenie województwa
zachodniopomorskiego, w miejscowościach, gdzie zbierze się największa liczba uczestników projektu.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego informację o miejscu prowadzenia usługi co najmniej na 3 dni
przed planowym rozpoczęciem spotkania.
 Każdy z 48 Uczestników projektu otrzyma 8 godzin indywidualnego wsparcia. 1 godz. = 60 minut.
Łącznie 384 godziny.
 Identyfikacja Potrzeb realizowana jest w formie indywidualnych spotkań – poradnictwa
zawodowego, polegającego na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z Uczestnikiem
projektu.
 Poradnictwo jest formą wsparcia wspomagającą proces poszukiwania pracy jeżeli istnieją ku temu
oczywiste przesłanki, wynikające głównie z postawy UP, takiej jak, np. brak motywacji do
poszukiwania pracy/podjęcia nauki lub brak wiedzy nt. własnych kompetencji i zasobów. Jeżeli w
trakcie realizacji IPD doradca zawodowy zdiagnozuje obszary wymagające dodatkowe wzmocnienia
powinien uwzględnić tę okoliczność w procesie aktywizacji Uczestników projektu. Uczestnicy projektu
wraz z doradcą zawodowym stworzą Indywidualne Plany Działań (IPD) w formie Karty. Przed
rozpoczęciem pracy związanej z tworzeniem i realizacją IPD nastąpi przekazanie Uczestnikowi projektu
informacji dot. rynku pracy, celów i założeń IPD. IPD ma na celu zdiagnozowanie potrzeb Uczestników
projektu. IPD podlega stałej weryfikacji, tzn. może ulegać zmianie w trakcie pracy z klientem.
 Termin realizacji zamówienia listopad 2017r.-grudzień 2017r. (I edycja) – styczeń 2018r. (II
edycja) zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega
możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia i okresu realizacji umowy.
 W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do: prowadzenia doradztwa (w formie 100%
konsultacji), przygotowanie we własnym zakresie materiałów doradczych (jeżeli będzie taka potrzeba)
oznaczonych zgodnie z RPO WZ 2014-2020 i przekazanie ich Zamawiającemu.
 Miejsce realizacji usługi: zależne jest od dostępu komunikacyjnego Uczestników projektu.
Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o miejscu realizacji pośrednictwa.
3. Realizacja Pośrednictwa pracy dla Uczestników projektu „Fabryka Aktywności Biernych
Zawodowo”








Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług pośrednictwa pracy dla 48 uczestników
projektu „FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO”. Uczestnikami projektu są osoby
bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy (tj. kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia i osoby
niepełnosprawne).
Spotkania z pośrednikiem pracy prowadzone będą na terenie województwa
zachodniopomorskiego, w miejscach gdzie zbierze się największa liczba uczestników projektu.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego informację o miejscu prowadzenia usługi co najmniej na
3 dni przed planowym rozpoczęciem spotkania.
Każdy z 48 Uczestników projektu otrzyma 6 godzin indywidualnego wsparcia tj. 2 spotkania x 3
godziny (1 godzina to 60 minut) czyli 288 godzin. Każdy Uczestnik Projektu otrzyma też 6 godzin
wsparcia (1 godzina to 60 minut), przeznaczonego na spotkania Pośrednika Pracy z
przedsiębiorcami celem poszukiwania stażu i miejsca pracy dla Uczestników Projektu, czyli 288
godzin. Łącznie 576 godzin.
Pośrednictwo pracy bazuje na przeprowadzonej diagnozie potrzeb Uczestnika Projektu – IPD i
wspiera jego proces aktywizacji zawodowej określonej w indywidualnej ścieżce dojścia do
zatrudnienia.
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Pośrednictwo pracy ma na celu pomoc biernym zawodowo uczestnikom projektu w uzyskaniu
odpowiedniego zatrudnienia i pracodawcom – w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych
kwalifikacjach zawodowych, w tym poprzez dostarczenie Uczestnikowi Projektu ofert pracy
zgodnych z oczekiwaniami, predyspozycjami i kwalifikacjami UP oraz poprzez wyposażenie
Uczestnika Projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania
pracy.
W ramach pośrednictwa pracy będzie przeprowadzany monitoring aktywności UP w poszukiwaniu
pracy. Pośrednik pracy w swoich działaniach będzie kłaść nacisk na samodzielność UP w
podejmowaniu działań w zakresie poszukiwania przez niego pracy. Oferty pracy przedstawiane UP
będą zgodne z wnioskami z przeprowadzonej indywidualnej diagnozy UP(IPD).
Pośrednik pracy umożliwi kontakt Uczestnika Projektu z pracodawcami, pomoże przygotować
dokumenty aplikacyjne pod kątem konkretnych ofert pracy, będzie wspierał Uczestnika Projektu
w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Termin realizacji zamówienia: grudzień 2017r. – lipiec 2018r., zgodnie z harmonogramem
opracowanym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu
realizacji zamówienia i okresu realizacji umowy.



Miejsce realizacji usługi: zależne jest od dostępu komunikacyjnego Uczestników projektu.
Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o miejscu realizacji pośrednictwa.



W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania we własnym zakresie materiałów
niezbędnych do realizacji usługi pośrednictwa pracy (jeżeli będzie taka potrzeba) oznaczonych
zgodnie z RPO WZ 2014-2020 i przekazanie ich Zamawiającemu.

4. IV – Poradnictwo Pracy (Trener Pracy) dla Uczestników projektu „Fabryka Aktywności
Biernych Zawodowo”








Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług Poradnictwa Pracy (Trenera Pracy) dla
24 niepełnosprawnych uczestników projektu pt. „FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH
ZAWODOWO”. W przypadku większej ilości osób niepełnosprawnych w projekcie odpowiednio
zwiększy się liczba osób niepełnosprawnych objętych usługami Trenera pracy. Każda z tych osób
otrzymuje 20h wsparcia.
Trener Pracy realizuje działania w zakresie zatrudnienia wspomaganego na zasadach określonych
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy
na lata 2014-2020. Ma za zadanie przyczynić się do poprawy i/lub zmiany sytuacji zawodowej
osób niepełnosprawnych oraz umożliwić im pełne uczestnictwo w życiu społeczno-zawodowym
(m.in. motywowanie i wsparcie w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego w
wypracowaniu profilu zawodowego, wsparcie w poszukiwaniu pracy i kontaktu z pracodawcą,
wsparcie po uzyskaniu zatrudnienia w zakresie orzecznictwa, poradnictwa i innych form
wymaganego wsparcia).
Trener Pracy będzie w ciągłym kontakcie z Pośrednikiem Pracy, wspólnie świadcząc usługę
pośrednictwa i poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych.
W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do: prowadzenia doradztwa (w formie 100%
konsultacji), przygotowanie we własnym zakresie materiałów doradczych (jeżeli będzie taka
potrzeba) oznaczonych zgodnie z RPO WZ 2014-2020 i przekazanie ich Zamawiającemu.
Miejsce realizacji usługi: zależne jest od dostępu komunikacyjnego Uczestników projektu.
Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o miejscu realizacji usługi.

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



Termin realizacji zamówienia: grudzień 2017r. – lipiec 2018r., zgodnie z harmonogramem
opracowanym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu
realizacji zamówienia i okresu realizacji umowy.



Wykonawca świadczący usługę musi posiadać wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia
prowadzonego przez Marszałka Województwa.
Trener pracy musi posiadać:



o

Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe (w tym w formie wolontariatu),

o

co najmniej średnie wykształcenie oraz podstawową wiedzę w zakresie przepisów
prawa pracy i zatrudniania osób niepełnosprawnych,

o

co najmniej 3-miesięczne doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami z
niepełnosprawnościami lub ukończone szkolenie w zakresie zatrudnienia
wspomaganego.

V.
Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy przede
wszystkim w zakresie:


Terminu realizacji umowy;



Harmonogramu realizacji umowy;



Ostatecznej liczby kandydatów do projektu oraz uczestników w ramach umowy;



Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na
pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim
Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).

Inne niż wyżej wymienione zmiany postanowienia umowy mogą wystąpić za jednoczesną zgodą
Zamawiającego oraz Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej
umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany,
opóźnienia, skracania spotkań i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez
Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego
zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości
merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję
Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich
części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian1 postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

1

Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana
wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub
mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść
wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i
zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym
wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w lit. c.
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a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie.
c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
i. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
ii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców,
e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000
euro i jednocześnie jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
VI.

Kryteria dostępu


Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej.



Warunkiem koniecznym do przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia jest
posiadanie:
◦

co najmniej 2-letniego doświadczenia w realizacji usług doradztwa zawodowego,

◦

doradca
zawodowy
posiada
wykształcenie
wyższe/zawodowe
lub
certyfikat/zaświadczenie/inne umożliwiające przeprowadzenie usług doradztwa zawodowego,

◦

co najmniej 6-miesięcznego doświadczenie w realizacji usług pośrednictwa pracy,

◦

Trener pracy musi posiadać:


co najmniej roczne doświadczenie zawodowe (w tym w formie wolontariatu),



co najmniej średnie wykształcenie oraz podstawową wiedzę w zakresie przepisów
prawa pracy i zatrudniania osób niepełnosprawnych,



co najmniej 3-miesięczne doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami z
niepełnosprawnościami lub ukończone szkolenie w zakresie zatrudnienia
wspomaganego.
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◦

oferent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwość
podanego doświadczenia lub/i wykształcenia, tj. np.: dyplom ukończenia studiów/kursów
kierunkowych, referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne
dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie osób mających być zaangażowane w
realizację usługi (kopie dokumentów),

◦

wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka Województwa,

◦

potencjału techniczno-osobowego zdolnego do wykonania zamówienia,

◦

sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy zapewniającej wykonanie zamówienia,

◦

uprawnień do wykonywania określonych działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

◦

powszechnie uznawanego certyfikatu jakości świadczenia usług w zakresie doradztwa
zapewniającego rozwój osobisty i zawodowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
kopii tego certyfikatu do składanej Oferty.

Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Oferent jest zobowiązany do złożenia Oświadczenia/oświadczeń o spełnieniu w/w warunków.
VII.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz informacje o wykluczeniu


Koszty dojazdu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia są po stronie
Wykonawcy i powinny być wliczone w oferowaną cenę. Wykonawca zobowiązany jest do
dyspozycyjności od poniedziałku do soboty w godzinach między 07:00 a 21:00, po wcześniejszym
uzgodnieniu z Zamawiającym.



Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury
VAT/rachunku, maksymalnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
faktury/rachunku, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie rachunku/faktury VAT nastąpi po
podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego
zamówienia. Rozliczenia będą realizowane w trybie miesięcznym – jeden miesiąc jest to okres
rozliczeniowy.



Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie wypłacane będzie pod warunkiem posiadania środków
finansowych, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na wyodrębniony dla projektu
rachunek bankowy. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dofinansowania przez Instytucję
Pośredniczącą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej
transzy. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w
zapłacie.



Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia uwag do metodyki pracy oraz zawartości
merytorycznej zajęć w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy i
indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.



Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
Zamawiający
wymaga
prowadzenia
ewidencji
godzin
pracy
doradcy/pośrednika/Trenera pracy. Osoby te nie mogą przekroczyć miesięcznego limitu godzin
pracy wskazanego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
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na lata 2014-2020 (tj. 276 godz. miesięcznie) z zastrzeżeniem niekwalifikowalności kosztów
personelu w przypadku przekroczenia ww. limitu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do
wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania działań
Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z
przygotowaniem zajęć w terminie niezgodnym z harmonogramem.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej
umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany,
opóźnienia, skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez
Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego
zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości
merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję
Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich
części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
Oferent składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do rzetelnej i terminowej, zgodnej z
wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy, w tym prowadzenia dokumentacji, w
szczególności:
◦

list obecności z potwierdzeniami odbytych godzin doradztwa zawodowego/pośrednictwa
pracy i poradnictwa pracy (Trenera pracy),

◦

prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy,

◦

comiesięcznego przekazywania dokumentacji sprawozdawczej z wykonanych działań wraz z
wystawieniem faktury VAT/rachunku,

◦

informowania uczestników o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

◦

sporządzania i przekazywania Zamawiającemu comiesięcznej ewidencji godzin i zadań
wynikających z wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności stosunku pracy,
umów cywilnoprawnych i własnej działalności gospodarczej.

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
◦ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
◦ posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
◦ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
◦ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w
załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww.
oświadczenia zostaną odrzuceni.










Cena brutto podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym i terminowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez
Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna, nie
dopuszcza się wariantowości cen. Cena brutto oznacza wartość odpowiednio powiększoną o
koszty, które ponosi zamawiający z tytułu realizacji umowy zgodnie z przedmiotem zapytania. W
tym koszty zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku zlecenia wykonania umowy osobie
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (m.in. składki społeczne). Cena powinna
zawierać wartość zamówienia, należny podatek (zaliczkę) od osób fizycznych i wszelkie składki na
ubezpieczenia społeczne lub inne składki i należności przewidziane stosownymi przepisami z
tytułu umów cywilnoprawnych. W przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą, konieczne jest podanie ceny netto i brutto oferty uwzględniającej
podatek VAT (jeśli dotyczy).
Zamawiający dopuszcza do realizacji zamówienia dodatkowe osoby wskazanego przez
Wykonawcę, które musze spełniać wymogi określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, ale te
osoby muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do każdorazowej
weryfikacji osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia pod kątem
spełnienia wymagań, o których mowa w Zapytaniu Ofertowym oraz wyrażenia sprzeciwu, co do
możliwości prowadzenia przez nich spotkań (w przypadku, gdy Zamawiający poweźmie
wątpliwości co do spełniania przez te osoby wymagań, o których mowa w Zamówieniu). W
przypadku wyrażenia sprzeciwu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania
nowych osób, spełniających wymagane kryteria. W przypadku, gdy kadra Oferenta w toku
realizacji spotkań nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest
do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowej kadry osób zgodnej z w/w wymaganiami.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu w formie telefonicznej lub e-mail,
niezwłocznie informacji o nieobecnościach Kandydatów do projektu oraz Uczestnikach Projektu,
rezygnacjach kandydatów/uczestników lub innego rodzaju problemach.
Wykonawca wykona również dodatkowe czynności administracyjne związane z prowadzeniem
usługi, w tym: informowanie uczestników o terminach spotkań, rozprowadzanie wśród
Uczestników materiałów przekazanych przez Zamawiającego, oznaczenia materiałów Doradcy
Zawodowego, Pośrednika Pracy i Trenera Pracy, sal oraz budynków w których będą prowadzone
spotkania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Szczegółowy harmonogram realizacji usługi ustalany z Zamawiającym na bieżąco.
wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.



W ramach składania wniosku o płatność oferta oraz dane oferenta mogą zostać przekazane w celu
weryfikacji do właściwej instytucji publicznej uprawnionej do kontroli sposobu realizacji projektu.



Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie zrealizowane
zajęcia.

VIII.


Opis sposobu przygotowania ofert
oferta na druku wg wzoru (załącznik nr 1), oferta powinna zawierać łączny koszt netto i brutto w
złotych polskich zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, związany z realizacją całego
zamówienia, złożonego z czterech usług określonych w punkcie IV zapytania ofertowego.
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IX.



oferta, jak również wszystkie załączniki stanowiące integralną jej część, muszą być podpisane
przez Wykonawcę lub upoważnionego do działania w imieniu Wykonawcy
Przedstawiciela/Przedstawicieli ujawnionego/ych w odpowiedniej ewidencji lub rejestrze, lub tez
przedstawić pełnomocnictwo upoważniające do działania w imieniu Wykonawcy,



wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie
błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego,



Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty wraz ze wszystkimi załącznikami,



Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym,



Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
Ocena oferty oraz kryteria wyboru

a)
Zamówienie, składające się z czterech usług wymienionych w pkt. IV, ocenione będzie wg
następujących kryteriów:
I). Cena brutto – 40%
Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 40 pkt, pozostałe wg zależności:
C = (Cn/Co)*40
gdzie:
Cn - cena oferty najkorzystniejszej
Co - cena oferty rozpatrywanej
Porównaniu przez Zamawiającego podlegać będą ceny brutto ofert.
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 40.
II). Wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 60%
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 60, według zasady:


Liczba godzin przeprowadzonego doradztwa zawodowego do 50h włącznie – 3
punkty, Liczba godzin przeprowadzonego doradztwa zawodowego między 51 a
100h włącznie – 10 punktów, Liczba godzin przeprowadzonego doradztwa
zawodowego od 101h i więcej – 20 punktów.



Liczba godzin przeprowadzonego pośrednictwa pracy do 50h włącznie – 3 punkty,
Liczba godzin przeprowadzonego pośrednictwa pracy między 50 a 100h włącznie
– 10 punktów, Liczba godzin przeprowadzonego pośrednictwa pracy od 101h i
więcej – 20 punktów.



Liczba godzin pracy z osobami niepełnosprawnymi do 50h włącznie – 10 punktów,
Liczba godzin pracy z osobami niepełnosprawnymi od 51h i więcej – 20 punktów.

b) w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
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c) Wybrany zostanie Oferent, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego i
zostanie oceniona wg podanych powyżej kryteriów wyboru jako najkorzystniejsza wg następującego
wzoru:
P = C+ D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej;
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa całego
zamówienia brutto;
D– oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy.
Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z dwóch
kryteriów.
d) Cena brutto podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym i terminowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego,
odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości
cen. Cena brutto oznacza wartość odpowiednio powiększoną o koszty, które ponosi zamawiający z tytułu
realizacji umowy zgodnie z przedmiotem zapytania. W tym koszty zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w przypadku zlecenia wykonania umowy osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (m.in.
składki społeczne). Cena powinna zawierać wartość zamówienia, należny podatek (zaliczkę) od osób
fizycznych i wszelkie składki na ubezpieczenia społeczne lub inne składki i należności przewidziane
stosownymi przepisami z tytułu umów cywilnoprawnych. W przypadku osób prawnych i osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest podanie ceny netto i brutto oferty uwzględniającej
podatek VAT (jeśli dotyczy).
X.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) negocjacji z Wykonawcą w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która odbiegać będzie od
założeń budżetowych projektu,
b) anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny,
c) po wyborze Wykonawcy, podjęcia rozmów w celu odpowiedniego uszczegółowienia warunków
realizacji zamówienia,
d) z uwagi na okres trwania projektu (do 31.07.2018r.) dopuszczalne są zmiany terminu realizacji
zamówienia lub złożenia zamówienia uzupełniającego lub modyfikację już złożonego zamówienia,
e) wglądu w oryginały dokumentów potwierdzające doświadczenie Wykonawcy, przed podpisaniem
umowy,
f)

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania przekazywane będą telefonicznie lub
mailowo.

g) W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w
celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych
zmian w drodze aneksu do umowy.
XI.

Wspólny słownik zamówień CPV
- CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa
- 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
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XII.

Sposób i termin składania ofert
a) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zapytanie nr NR 2/FABZ/2017”.
b) Ofertę należy przesłać (za pomocą operatora pocztowego lub kuriera) lub dostarczyć osobiście do
28 listopada 2017 r. do godziny 10:00 do biura Partnera projektu (UniPRomotion Magdalena
Kosobucka, ul. Królowej Korony Polskiej 24/105, 70-486 Szczecin) - decyduje data i godzina
wpływu oferty do Biura. Oficjalne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2017r. o godzinie 11:00.
c) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
d) Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.

XIII.

Wybór Wykonawcy

a)
osoba do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego: Pani Agnieszka Dyba,
kierownika projektu po stronie Partnera, fabryka@unipromotion.pl, tel. 914244072.

Asystent

b)
Oferenci zostaną pisemnie/mailowo/osobiście poinformowani o wyniku postępowania w terminie
3 dni od zakończenia postępowania.
c)

Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który uzyskał najwyższą liczbę punktów

d)
Zamawiający podpiszę umowę z wybranym Oferentem w ciągu 30 dni licząc od dnia
upublicznienia wyników postępowania ofertowego
e)

od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługują odwołania,

f)
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Oferenta, Zamawiający może zawrzeć
umowę z Oferentem, który spełnia wymagania zapytania ofertowego, którego oferta uzyskała kolejno
najwyższą liczbę punktów.
g)
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone
oferty uzyskały tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty do
przedstawienia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Oferenci, składając
oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
h)
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny oferty z Oferentem, którego oferta uzyskała
najwyższą liczbę punktów w przypadku, gdy zaoferowana przez niego cena przekracza kwotę
przeznaczoną przez Zamawiającego w budżecie na realizację zamówienia.
i)
Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy dodatkowych dokumentów
potwierdzających informacje zawarte w przedłożonej ofercie, w tym dokumentów finansowych. W takim
przypadku Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć te dokumenty do siedziby Zamawiającego w ciągu 72
godzin od momentu otrzymania prośby o dostarczenie dokumentów.
j)
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty lub od zawarcia umowy z
istotnych przyczyn.
k)
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone
oferty uzyskały tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty do
przedstawienia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Oferenci, składając
oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
l)
Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT/
rachunku pod warunkiem posiadania środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą
na rachunek bankowy projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję
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Pośredniczącą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W
przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
m)
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem i opublikowany na bazie
konkurencyjności.
n)
Niniejsze zapytanie opublikowano na stronie:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
XIV.

Wykluczenie i odrzucenie Oferty

1.
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub
łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
a) braku ofert spełniających kryteria wyboru,
b) złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
c) braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
2.

Oferta podlega odrzucenie w przypadku, gdy:

a) jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Oferenta w przypadku zaproponowania przez niego w
ofercie rażąco niskiej ceny, tj. takiej ceny, która wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia, a w szczególności jest niższa o 30% od szacunkowej wartości zamówienia lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający ma prawo powziąć wątpliwości co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę, co z kolei stanowi podstawową
okoliczność uprawniającą zamawiającego do żądania wyjaśnień w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco
niską cenę. Zamawiający dokonuje oceny przedstawionych wyjaśnień na podstawie obiektywnych
czynników. Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złożył ich w
wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje mu prawo do
odwołania.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Wzór oferty cenowej.
Wzór CV.
Wzór wykazu doświadczenia.
Wzór oświadczenia dot. brak powiązań.
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Załącznik nr 1

.............................................
/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

.............................................
/miejscowość, data/

UniPRomotion Magdalena Kosobucka
oraz Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości
dotyczy zapytania ofertowego nr 2/FABZ/2017 z dnia 20.11.2017r. w ramach projektu pt. „Fabryka
Aktywności Biernych Zawodowo” w zakresie realizacji zamówienia: usług doradztwa zawodowego dla
Kandydatów do Projektu ,,FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO” oraz usług indywidualnego
doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i poradnictwa pracy (Trenera Pracy) dla Uczestników
Projektu ,,FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO”.
………..............................................................................................................................................
/nazwa i adres Wykonawcy/
numer telefonu ................................................. numer faksu........................................................
adres internetowy.............................................. e-mail.................................................................
REGON................................................................ NIP.....................................................................
PESEL...................................................................
I. Oświadczam, że oferujemy następujący przedmiot zamówienia za następującą cenę: Wartość brutto*
zamówienia na realizację kompleksowego zamówienia: usług doradztwa zawodowego dla Kandydatów
do Projektu ,,FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO” oraz usług indywidualnego doradztwa
zawodowego, pośrednictwa pracy i poradnictwa pracy (Trenera Pracy) dla Uczestników Projektu
,,FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO”.
CENA NETTO ZA ZREALIZOWANIE CAŁEGO ZAMÓWIENIA:
......................................................... złotych
(słownie: ……………………………………………………………………………….….)
CENA BRUTTO ZA ZREALIZOWANIE CAŁEGO ZAMÓWIENIA:
......................................................... złotych
(słownie: ……………………………………………………………………………….….)
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* Cena brutto podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym i terminowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego,
odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości
cen. Cena brutto oznacza wartość odpowiednio powiększoną o koszty, które ponosi zamawiający z tytułu
realizacji umowy zgodnie z przedmiotem zapytania. W tym koszty zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w przypadku zlecenia wykonania umowy osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (m.in.
składki społeczne). Cena powinna zawierać wartość zamówienia, należny podatek (zaliczkę) od osób
fizycznych i wszelkie składki na ubezpieczenia społeczne lub inne składki i należności przewidziane
stosownymi przepisami z tytułu umów cywilnoprawnych. W przypadku osób prawnych i osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest podanie ceny netto i brutto oferty uwzględniającej
podatek VAT (jeśli dotyczy).
UWAGA ! CENY- ZAOKRĄGLOENE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU
II. OŚWIADCZENIE
e) Oświadczam, że uzyskałem/am konieczne informację do przygotowania oferty, zapoznałem/am
się z treścią Zapytania oraz przyjmuje warunki w nim zawarte.
f) Oświadczam, iż nie/jestem* uprawniony/na do wykonywania wymaganej przedmiotem
zamówienia działalności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję potencjałem
technicznym, oraz znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
g) W przypadku przyznania Wykonawcy zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
h) Oświadczam, że informację zawarte w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe.
i) Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie
fałszywych oświadczeń.
III. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY:
imię i nazwisko:............................................................
stanowisko:...................................................................
numer telefonu:.............................................................
e-mail:..........................................................................

..................................................................................
pieczątka i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2
WZÓR CV ŻYCIORYS ZAWODOWY

dotyczy zapytania ofertowego nr 2/FABZ/2017 z dnia 20.11.2017r. w ramach projektu pt. „Fabryka
Aktywności Biernych Zawodowo” w zakresie realizacji zamówienia: usług doradztwa zawodowego dla
Kandydatów do Projektu ,,FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO” oraz usług indywidualnego
doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i poradnictwa pracy (Trenera Pracy) dla Uczestników
Projektu ,,FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO”.
1. Nazwisko:
2. Imię:
3. Data urodzenia:
4. Adres:
5. Telefon:
6. Wykształcenie:
Instytucja
Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok)

Uzyskane stopnie lub dyplomy:

7. Znajomość języków obcych: Podaj stopień znajomości w skali od 1 do 5 (1 bardzo dobry; 5 podstawowy):
Język obcy

Czytanie

Mowa

Pisanie

8. Inne umiejętności: (np. obsługa komputera, znajomość programów itp.)
9. Obecne stanowisko:
10. Kluczowe kwalifikacje (związane z przedmiotem zamówienia):
11. Indywidualne doradztwo zawodowe:
Daty: od (m-c/rok)
do (m-c/rok)

Miejsce

Podmiot

Stanowisko/

Opis obowiązków/
liczba godzin
udzielonego
wsparcia

Podmiot

Stanowisko/

Opis obowiązków/
liczba godzin
udzielonego
wsparcia

12. Pośrednictwo pracy:
Daty: od (m-c/rok)
do (m-c/rok)

Miejsce
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13. Praca z osobami niepełnosprawnymi
Daty: od (m-c/rok)
do (m-c/rok)

Miejsce

Podmiot

Stanowisko/

Opis obowiązków/
liczba godzin
udzielonego
wsparcia

14. Inne ( np. publikacje, odbyte szkolenia, itp.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu związanym z Wyborem wykonawcy oraz
realizacją umowy przez Zamawiającego. Oświadczam, iż mam prawo dostępu do swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania nie pozwala na udział w
postępowaniu w sprawie wyboru Wykonawcy. Jednocześnie oświadczam, że spełniam Wymagania kwalifikacyjne
wobec Wykonawcy.

…………………………………….

………………………………..…………

miejscowość, data

czytelny podpis Oferenta

Załączniki:
a) Kopie dokumentów potwierdzających wskazane wykształcenie i doświadczenie.
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Załącznik nr 3
WYKAZ DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/FABZ/2017 z dnia 20.11.2017r. w ramach projektu pt. „Fabryka
Aktywności Biernych Zawodowo” w zakresie realizacji zamówienia: usług doradztwa zawodowego dla
Kandydatów do Projektu ,,FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO” oraz usług indywidualnego
doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i poradnictwa pracy (Trenera Pracy) dla Uczestników
Projektu ,,FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO”.

Nazwa Wykonawcy:.................................................................................................................
Adres siedziby Wykonawcy: ...................................................................................................
Potwierdzenie doświadczenia/kwalifikacji wymaganych w Zapytaniu Ofertowym.
Wykonawca wpisuje w tabelach poniżej usługi dokumentujące wymagane w pkt. IV Zapytania Ofertowego
doświadczenie:
◦ co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji usług doradztwa zawodowego,
◦

co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w realizacji usług pośrednictwa pracy,

◦

Trener pracy musi posiadać:
 co najmniej roczne doświadczenie zawodowe (w tym w formie wolontariatu),
 podstawową wiedzę w zakresie przepisów prawa pracy i zatrudniania osób
niepełnosprawnych,
 co najmniej 3-miesięczne doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami z
niepełnosprawnościami lub ukończone szkolenie w zakresie zatrudnienia
wspomaganego.
mając na uwadze kryterium oceny z punktu IX nr II) Wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 60%, w ramach
którego będą przyznawane punkty od 0 do 60, według zasady:
 Liczba godzin przeprowadzonego doradztwa zawodowego do 50h włącznie – 3
punkty, Liczba godzin przeprowadzonego doradztwa zawodowego między 51 a
100h włącznie – 10 punktów, Liczba godzin przeprowadzonego doradztwa
zawodowego od 101h i więcej – 20 punktów.


Liczba godzin przeprowadzonego pośrednictwa pracy do 50h włącznie – 3 punkty,
Liczba godzin przeprowadzonego pośrednictwa pracy między 50 a 100h włącznie
– 10 punktów, Liczba godzin przeprowadzonego pośrednictwa pracy od 101h i
więcej – 20 punktów.



Liczba godzin pracy z osobami niepełnosprawnymi do 50h włącznie – 10 punktów,
Liczba godzin pracy z osobami niepełnosprawnymi od 51h i więcej – 20 punktów.
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Tabela nr 1.

L.p.

Podmiot, na
rzecz którego
wykonano
usługę
(nazwa i
adres)

Zakres
usługi

1

2

3

Data
wykonania
usługi
od ... – do ....
(należy podać
dzień, miesiąc
i rok)
4

Przedmiot
usługi

Liczba godzin

6

5

Rodzaj
dowodu na
potwierdzenie
należytego
wykonania
usługi
7

1
2
3
4
5
Oświadczam, że posiadam powszechnie uznawany certyfikat jakości świadczenia usług w zakresie
doradztwa zapewniającego rozwój osobisty i zawodowy. W załączeniu przedstawiam kopię uzyskanej
certyfikacji.
Oświadczam, że posiadam podstawową wiedzę w zakresie przepisów prawa pracy i zatrudniania osób
niepełnosprawnych.
Oświadczam, że posiadam wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka
Województwa.

..………………………………
/podpis Wykonawcy/
Załączniki:
a) Kopia powszechnie uznawanego certyfikatu jakości świadczenia usług w zakresie doradztwa
zapewniającego rozwój osobisty i zawodowy.
b) Kopie dokumentów potwierdzających wskazane doświadczenie.
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Załącznik nr 4
……………………………………..
/miejscowość i data/

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/FABZ/2017 z dnia 20.11.2017r. w ramach projektu pt. „Fabryka
Aktywności Biernych Zawodowo” w zakresie realizacji zamówienia: usług doradztwa zawodowego dla
Kandydatów do Projektu ,,FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO” oraz usług indywidualnego
doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i poradnictwa pracy (Trenera Pracy) dla Uczestników
Projektu ,,FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO”.

Ja niżej podpisany(a) Wykonawca oświadczam, że jestem/nie jestem* (Niepotrzebne skreślić) powiązany
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się
wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
j) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
k) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ PO;
l) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
m) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
*Niepotrzebne skreślić

..………………………………
/podpis, pieczęć Wykonawcy/
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