
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Kielce, 16.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/08/2018/RPZ

na przeprowadzenie Grupowego Poradnictwa Zawodowego przez Doradcę Zawodowego dla
Uczestników Projektu 

„Ruszamy po zatrudnienie!”

I. Nazwa i adres 
Zamawiającego

Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce 

II. Tryb wyboru 
oferty

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert opisaną w Wytycznych
Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  w  zakresie  kwalifikowania  wydatków  w  ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020).  Do  niniejszego  trybu  nie  stosuje  się  przepisów  Ustawy  Prawo  Zamówień
Publicznych.
Harmonogram postępowania:  
- Dnia 16.08.2018 r. - zaproszenie do składania ofert.
- Dnia 27.08.2018 r. - godzina 8:59 – termin złożenia ofert.
- Dnia 27.08.2018 r. - godzina 10:00 - ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

III. Przedmiot 
zamówienia

CPV 85312320-8 - Usługi doradztwa

IV. Opis 
przedmiotu 
zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
A)  Przeprowadzenie  Grupowego  Poradnictwa  Zawodowego,  stwarzającego
warunki do efektywnego uczenia się i poszukiwania twórczych rozwiązań podczas
spotkań z innymi osobami. Poradnictwo da UP możliwość oceny samych siebie,
tzn. swoich mocnych i słabych stron poprzez zdobycie umiejętności ułatwiających
pełnienie  ról  społecznych  i  zawodowych.  Poradnictwo  realizowane  będzie  w
formie warsztatów.

Projekt „Ruszamy po zatrudnienie!” realizowany przez Fundację Możesz Więcej (Lider
projektu)  oraz  Stowarzyszenie  PROREW  (Partner  nr  1  projektu),  w  ramach  Osi
Priorytetowej  8  Rynek  pracy,  Działanie:  8.2  Aktywizacja  zawodowa.  Typ  projektu  A
kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy.

V. Szczegółowy 
opis przedmiotu 
zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
A)  Przeprowadzenie  Grupowego  Poradnictwa  Zawodowego,  stwarzającego
warunki do efektywnego uczenia się i poszukiwania twórczych rozwiązań podczas
spotkań z innymi osobami. Poradnictwo da UP możliwość oceny samych siebie,
tzn. swoich mocnych i słabych stron poprzez zdobycie umiejętności ułatwiających
pełnienie  ról  społecznych  i  zawodowych.  Poradnictwo  realizowane  będzie  w
formie warsztatów (2 edycje * 3grupy [1grupa= 11-12 Uczestników Projektu] *
18h/grupę; tj. 3dni/grupę) a program obejmie m. in. następującą tematykę: rynek
pracy,poszukiwanie  zatrudnienia,  rozmowa  kwalifikacyjna,  autoprezentacja,
komunikacja,  przedsiębiorczość,  analiza mocnych i słabych stron, motywacja do
aktywnego poszukiwania  pracy  (dostosowany do każdej  grupy w zależności  od
rekomendacji  IPD).  UP biorący  udział  w grupowym poradnictwie  zawodowym
nabędą kompetencje weryfikowane w IV etapach: 
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•ZAKRES: 70 UP z GD uczestniczących w ww. warsztatach, 
•WZORZEC: UP zbudują pozytywny obraz siebie oraz motywację i umiejętność
do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, zdobędą umiejętności autoprezentacji i
komunikacji, nabędą większą pewność siebie oraz umiejętności funkcjonowania  w
środowisku pracy, 
•OCENA: weryfikacja spełnienia kryt.-wymagane min.80% obecności na
 zajęciach, min.60% pkt z testu kompetencji na koniec zajęć, 
•PORÓWNANIE  wyników  UP  z  wymaganiami  i  wydanie  UP  zaświadczeń
potwierdzających zdobyte kompetencje. 

W trakcie  Grupowego Poradnictwa Zawodowego Wykonawca jest  zobowiązany
do: 

a) prowadzenia dokumentacji fotograficznej, 
b) prowadzenia dzienników zajęć w postaci indywidualnych list obecności dla

każdego Uczestnika Projektu, 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego  (nie później niż w terminie 7
dni  od  spotkania  z  Uczestnikiem)  przekazywania  wyżej  wymienionych
dokumentów do biura Zamawiającego. 
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Działania w Projekcie będą realizowane na terenie województwa małopolskiego.
Powiaty:  wielicki,  miechowski,  wadowicki,  oświęcimski,  proszowicki,  olkuski  i
chrzanowski. Zamawiający zapewni sale na realizację poradnictwa zawodowego.

GRUPA  DOCELOWA  to  70  (40K/30M)  osób  w  wieku  30  lat  i  więcej,
zamieszkujących  w  rozumieniu  KC  w  woj.  małopolskim  na  terenie  powiatów
chrzanowskiego,  olkuskiego,  proszowickiego,  oświęcimskiego,  wadowickiego,
miechowskiego i  wielickiego,  w których wysokość stopy bezrobocia przekracza
średnią dla województwa, pozostających bez pracy, [56 (32K/24M) bezrobotnych i
14  (8K/6M)  biernych  zawodowo]  należących  do  co  najmniej  jednej  z  grup
będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: •40 kobiet, •min. 8 (5K/3M)
osób z niepełnosprawnościami*, •min. 14 (8K/6M) osób powyżej 50 roku życia*,
•min. 26 (15K/11M) osób długotrwale bezrobotnych, •min. 30 (17K/13M) osób o
niskich  kwalifikacjach,  oraz  min.  5  bezrobotnych mężczyzn  w wieku 30-49 lat
(nienależących do ww. grup). 

VI. Warunki 
udziału w 
postępowaniu 
wraz z opisem 
dokonywania 
oceny ich 
spełnienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu (vide: pkt VIII);
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu:

2.1. Wykonawca  posiada  wpis  do  Krajowego  Rejestru  Agencji
Zatrudnienia (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2017, 1065 t.j.);

na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawca przedłoży
dokument  potwierdzający  wpis  do  Krajowego  Rejestru  Agencji
Zatrudnienia 

2.2. spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 
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Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji zamówienia, Wykonawca
wykazał,  że  dysponuje  przynajmniej  jedną  osobą,  zdolną  do  wykonania
zamówienia  tj.  przeprowadzającą identyfikację  potrzeb  UP  wraz 
z  utworzeniem/  aktualizacją  Indywidualnych Planów Działania, która spełnia  
co najmniej następujące wymagania:

a) wykształcenie – wyższe, uprawnienia doradcy zawodowego. 
b)  doświadczenie  zawodowe  ‒  co  najmniej  2  letnie  doświadczenie
zawodowe z zakresu doradztwa zawodowego/poradnictwa w pracy, z
osobami  bezrobotnymi/biernymi  zawodowo/poszukującymi  pracy/
niepełnosprawnymi,
c) posiada biegłą znajomość aktywizujących metod i technik pracy z
osobami bez zatrudnienia,  znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji
na rynku pracy. 

Na  potwierdzenie  spełniania  niniejszych  warunków  Wykonawca  przedłoży
następujące  dokumenty  do  osoby/osób,  która  będzie  prowadzić  identyfikację
potrzeb UP wraz z utworzeniem/ aktualizacją Indywidualnych Planów Działania:
-  życiorys  zawodowy  (wg  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  zapytania
ofertowego);
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie.

Dodatkowe informacje:
Limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących identyfikację potrzeb
osób młodych wraz z utworzeniem/ aktualizacją Indywidualnych Planów Działania
w realizację  wszystkich  projektów  finansowanych  z  funduszy  strukturalnych  i
Funduszu  Spójności  oraz  działań  finansowanych  z  innych  źródeł,  w  tym  ze
środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276
godzin  miesięcznie  zgodnie  z  treścią  obowiązujących  Wytycznych  w  zakresie
kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata  2014-2020.  Przed  podpisaniem  umowy  Wykonawca  złoży  stosowne
oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas
trwania umowy. 

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

VII. Udział
podwykonawców

Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.

VIII. Informacje
o wykluczeniu

Zamówienie  nie  może być udzielone  podmiotom powiązanym z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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: 

a) uczestniczeniu  w  spółce  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki
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osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;

d) 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.

W  przypadku  zaistnienia  takiej  sytuacji  Wykonawca  zostanie  wykluczony  
z postępowania. 

IX. Oferta
częściowa

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

X. Termin
wykonania
zamówienia

Przedmiot  zamówienia  będzie  realizowany  w  terminie  od  10.2018  r.  
do 03.2019 r.  Grupowe Poradnictwo Zawodowe będzie realizowane w oparciu  
o  miesięczne  harmonogramy  (zawierające  dokładne  określenie  dni  i  godzin
świadczenia  usługi),  ustalane  przez  Wykonawcę  w  porozumieniu  
z Zamawiającym przy uwzględnieniu preferencji Uczestników Projektu. Pierwsze
spotkanie  z  Uczestnikiem Projektu nie  może zostać ustalone przez Wykonawcę
później  niż  w  terminie  3  dni  roboczych  od  złożenia  przez  Zamawiającego
zapotrzebowania  (krótsze terminy stanowią  pozacenowe kryterium oceny ofert).
Ustalanie  dalszych  spotkań  dla  każdego  Uczestnika  Projektu  (zgodnych  
z harmonogramem) będzie realizowane  przez Wykonawcę. 

XI.
Przygotowanie

Oferty

Oferta  powinna  być  złożona  (pocztą  lub  osobiście;  decyduje  data  wpływu)  
do  dnia  27.08.2018  roku  do  godziny  9.00  w  formie  pisemnej  w  Biurze
Zamawiającego Stowarzyszenie PROREW (Partner nr1), ul. Kasztanowa 12/15, 25-555
Kielce,   zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie Grupowego
Doradztwa Zawodowego z doradcą klienta  Uczestnikom Projektu „Ruszamy po
zatrudnienie!”.

Biuro Zamawiającego jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
do 16.00. 

Opis sposobu przygotowania oferty
1) Oferent  powinien  stworzyć  ofertę  na  formularzu  załączonym  

do niniejszego zapytania (załącznik nr 1 Wzór formularza oferty).
2) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
3) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga,

aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym  rejestrze  lub  ewidencji  działalności  gospodarczej.  Jeżeli
osoba/y podpisująca/e ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to
musi ono w swojej treści wskazywać umocowanie  do podpisania oferty.
Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi
być w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

4) Oferta  oraz  pozostałe  dokumenty,  dla  których Zamawiający określił
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wzory  w  formie  załączników,  winny  być  sporządzone  zgodnie  
z wzorem co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  Oferta powinna
zawierać:

a) datę sporządzenia,
a) adres lub siedzibę Oferenta, e-mail, numer telefonu, 
b) wypełnione wszystkie wymagane pola. 
c) zaparafowaną każdą stronę i podpisaną czytelnie przez Oferenta,
d) zawierać następujące oświadczenia elementy:

1. Kopia dokumentu potwierdzającego wpis do KRAZ.
2.  Załącznik  nr  2  –  CV  dokumentujące  doświadczenie  zawodowe  osób
przeznaczonych  do  realizacji  niniejszego  zamówienia  wraz  z  kserokopią
dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie.
3. Załącznik nr 3 – doświadczenie osób przeznaczonych do realizacji niniejszego
zmówienia  (o ile dotyczy).
4.  Pozostałe,  niżej  wymienione  załączniki,  sporządzone przez  Wykonawcę oraz
dołączone do oferty:
 Oświadczenie  o  nieprzekroczeniu  limitu  276 godzin  miesięcznie

zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących doradztwo w realizację
wszystkich  projektów  finansowanych  z  funduszy  strukturalnych  
i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze
środków  własnych  Zamawiającego  i  innych  podmiotów,  zgodnie  z  treścią
obowiązujących  Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  
w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego
Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu  Spójności  na  lata  2014-2020.  Przed
podpisaniem  umowy  Wykonawca  złoży  stosowne  oświadczenie  w  tym
zakresie.  Wykonawca  będzie  też  zobowiązany  do  jego  aktualizacji  podczas
trwania umowy.

 Oświadczenie  Wykonawcy,  że  nie  jest  podmiotem  powiązanym  
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  pomiędzy  Zamawiającym  lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub  osobami  wykonującymi  w  imieniu  beneficjenta  czynności  związane  z
przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki  cywilnej  lub spółki
osobowej;

o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  o ile niższy próg
nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO;

o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;

o 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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 inne dokumenty kluczowe dla postępowania.

Wymagane  jest  złożenie  wraz  z  ofertą  oryginałów  oświadczeń  a  dokumentów
mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana.
Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.
W szczególności wyklucza się przesyłanie oferty wyłącznie pocztą e-mail.
Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania jest: Dominika Darowska-Nowak  tel. 536330799

XII. Warunki
unieważnienia
postępowania

1. Zamawiający  przewiduje  następujące  okoliczności  warunkujące
unieważnienie postępowania: 
1) cena  oferty  najkorzystniejszej  przekracza  kwotę,  która  została  przez

zamawiającego  przeznaczona  na  realizację  przedmiotowego
postępowania;

2) postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą
uniemożliwiającą  udzielenie  zamówienia  przy  poszanowaniu  zasady
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców; 

3) w  postępowaniu  nie  złożono  żadnej  oferty  lub  złożona  oferta/oferty
podlegają odrzuceniu.

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:   
1) jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego; 
2) jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
3) jest  nieważna  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa

powszechnie obowiązującego. 
XIII. Kryteria
wyboru oferty

Kryteria oceny ofert:

1. Cena: 0% - 50%

Cena brutto za wykonanie przedmiotu umowy: 50% znaczenia w ocenie 

łącznej (Wcena), obliczana wg wzoru:

Wcena = (Cn : Cb) x 50 pkt

Wcena – wartość punktowa ceny brutto oferty badanej

Cn – cena brutto oferty najniższej

Cb – cena brutto badanej oferty

Cena  w  ofercie  musi  być  podana  w  walucie  polskiej  i  być  ceną  brutto,  tzn.
obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać
maksymalnie 50%. 
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2. Doświadczenie 0% - 30%, gdzie:

Doświadczenie osoby (za ostatnie 2 lata) skierowanej do realizacji niniejszego
Zamówienia  rozumiane  jako  liczba  godzin  przeprowadzonej  identyfikacji
potrzeb  osób  wraz  z  utworzeniem/  aktualizacją  Indywidualnych  Planów
Działania, poradnictwa zawodowego, doradztwa zawodowego skierowanych do
osób  bezrobotnych/  biernych  zawodowo/  poszukujących  pracy/
niepełnosprawnych: 

30% znaczenia w ocenie łącznej (Wdoświadczenie);
        punkty przyznawane w następujący sposób (nie  więcej  niż  30 punktów
łącznie):

 Przeprowadzenie  identyfikacji  potrzeb  osób  wraz  z  utworzeniem/
aktualizacją  Indywidualnych  Planów  Działania,  poradnictwa
zawodowego, doradztwa zawodowego w łącznym wymiarze min. 300
godzin – 10 pkt;

 Przeprowadzenie  identyfikacji  potrzeb  osób  wraz  z  utworzeniem/
aktualizacją  Indywidualnych  Planów  Działania,  poradnictwa
zawodowego, doradztwa zawodowego w łącznym wymiarze min. 400
godzin – 20 pkt; 

 Przeprowadzenie  identyfikacji  potrzeb  osób  wraz  z  utworzeniem/
aktualizacją  Indywidualnych  Planów  Działania,  poradnictwa
zawodowego, doradztwa zawodowego w łącznym wymiarze min. 500
godzin – 30 pkt;

Wykonawca  składa  wraz  z  ofertą  wykaz  godzin  przeprowadzonej
identyfikacji  potrzeb  osób  wraz  z  utworzeniem/  aktualizacją
Indywidualnych Planów Działania, poradnictwa zawodowego, doradztwa
zawodowego przeprowadzonych  przez  osobę  skierowaną  do  realizacji
niniejszego  zamówienia  wg  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  3  do
formularza oferty.
UWAGA: brak podania którejkolwiek z tych informacji wskazanych we
wzorze  spowoduje  nieprzyznanie  punktów  w tym  kryterium  w  danej
pozycji.  

3. Gotowość  świadczenia  usługi  objętej  przedmiotem  niniejszego

zamówienia na rzecz  Uczestników Projektu,  rozumiana jako termin  w

ciągu,  którego Wykonawca odbędzie  pierwsze spotkanie  z  Uczestnikiem

Projektu liczony od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania:

20% znaczenia w ocenie łącznej (WGotowość); 
        punkty przyznawane w następujący sposób (nie  więcej  niż  20 punktów
łącznie):
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- 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania – 20

pkt

- 2 dni robocze od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania -10 pkt 

- 3 dni robocze od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania – 0 pkt 

Ocena łączna oferty (W) będzie sumą punktów uzyskanych za kryterium cenowe i

kryteria pozacenowe określone powyżej. 

W = Wcena + WDoświadczenie + WGotowość

XIV. Ocena i
wybór

najkorzystniejsze
j oferty

Ocena ofert planowana jest na dzień 27 sierpnia 2018 roku. W ww. dniu zostanie
ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego
http://www.stowarzyszenieprorew.pl 

Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną
powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją
ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana. 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących
złożonej oferty.

Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  prowadzenia  dalszych  negocjacji  
z wybranymi oferentami,  także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę
wyższą niż przewidziana w budżecie.

Ocenie  merytorycznej  podlegają  tylko  oferty  spełniające  kryteria  formalne.  
W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym
zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.
Informujemy,  że  Zamawiającego  nie  dotyczy  ustawa  prawo  zamówień
publicznych.

XV. Dodatkowe
informacje

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia  zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formie weksla in blanco. Zabezpieczenie służy pokryciu
roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy.
Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić weksel według swojego uznania na
kwotę  odpowiadającą  wierzytelności  przysługującej  Zamawiającemu  wraz  
z  odsetkami  i  wszelkimi  opłatami  związanymi z  dochodzeniem należności,  
w tym kosztami sądowymi i obsługi prawnej, w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej z Wykonawcą
umowy. 

Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania
zamówienia  i  uznania  przez  zamawiającego  za  należycie  wykonane  (tj.  po
potwierdzeniu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy protokołem podpisanym

Projekt “Ruszamy po  zatrudnienie!” współfinansowany ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014  - 2020, 
Oś priorytetowa 8  Rynek pracy,  Działania 8.2  Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A
 Kompleksowe programy na rzecz  aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. 

               

http://www.stowarzyszenieprorew.pl/


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020

przez Zamawiającego). 

3. W ramach zamówienia nie można składać ofert wariantowych. 

4. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż cena oferty zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z
wnioskiem o wyjaśnienie  w wyznaczonym terminie.  Cenę uznaje  się  za  rażąco
niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub
średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert.  Zamawiający  odrzuci
ofertę  Wykonawcy,  który  nie  złożył  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym
podanej  w  załączniku  nr  3  dot.  doświadczenia  poprzez  wgląd  w  referencje,
potwierdzenia  wykonania  usługi,  świadectwa  pracy  lub  inne  dokumenty,  które
jasno potwierdzają doświadczenie prowadzących szkolenia. 

6. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty. 

7.Indywidualne spotkania mogą odbywać się równolegle w podziale na części. 

8. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi
działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt
ponoszony  przez  Zamawiającego.  Oznacza  to,  że  w  przypadku  firm  zawiera
podatek VAT, a w przypadku personelu uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS i
podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego. 

9. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w
złotych polskich.

10.  Zapłata  za  zrealizowaną  usługę  nastąpi  na  podstawie  sporządzonej  przez
Wykonawcę faktury/rachunku,  maksymalnie  w  terminie  30 (trzydziestu) dni  od
dnia  doręczenia  Zamawiającemu  faktury/rachunku,  z  takim  zastrzeżeniem,  że
wystawienie  faktury  VAT  nastąpi  po  podpisaniu  protokołu  odbioru
dokumentującego  zakończenie  realizacji  przedmiotu  danego  zamówienia/
protokołu częściowego odbioru (odbiory w okresach kwartalnych). 

11. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania
przez Zamawiającego transzy z Instytucji Zarządzającej. Z tego tytułu nie należą
się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.

12 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
a) Uchybienia  terminowi  przeprowadzenia  pierwszego  spotkania  

z  Uczestnikiem Projektu  (o którym mowa w § 3 ust  3 umowy)  
w  wysokości  0,1  %  maksymalnego  wynagrodzenia  umownego
brutto za każdy dzień opóźnienia;

b) Uchybienia terminowi  przekazania  dokumentacji,  o  której  mowa  
w  §  10  ust  2  umowy  w  wysokości  0,1  %  maksymalnego
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wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;
c) skierowania do wykonania niniejszej umowy osoby nie spełniającej

wymagań  określonych  w ogłoszeniu  oraz  ofercie  Wykonawcy  w
wysokości 5 % maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, 

d) w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie  
z  harmonogramem,  tj.  zmiany  wyznaczonych  dni  i  godzin  zajęć,
dotyczy  to  również  spóźnień  na  zajęcia  w  wysokości  1  %
maksymalnego  wynagrodzenia  umownego  brutto,  za  każdy
przypadek naruszenia

e) w  przypadku  nieuwzględniania  uwag,  wymagań  Zamawiającego
zgłaszanych  w  trakcie  realizacji  umowy  -  w  wysokości  1  %
maksymalnego  wynagrodzenia  umownego  brutto,  za  każdy
przypadek naruszenia

f) odstąpienia  od  umowy  z  winy  Wykonawcy  w  wysokości  10  %
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto

13.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  potrącenia  naliczonych  kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez
Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na
skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów
poniesionych  przez  Zamawiającego  w  związku  z  przygotowaniem  zajęć  w
innym terminie.

15.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  potrącenia  naliczonych  kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo
do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku gdy:

a) Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,  
a  w  szczególności  nie  uczestniczy  w  wyznaczonych  
z  Uczestnikami  spotkaniach  (min.  2  spotkania),  spóźnia  się  na
wyznaczone z Uczestnikami spotkania (min. 2 razy), skraca zajęcia.

b) Wykonawca  pomimo  uprzednich  pisemnych  zastrzeżeń
Zamawiającego  uporczywie  nie  wykonuje  prac  zgodnie
z warunkami umownymi.

c) Wykonawca nie uwzględnia zaleceń Zamawiającego co do sposobu
realizacji umowy i pomimo 2-krotnego wezwania nie zastosował się
do zaleceń Zamawiającego.

Oświadczenie  o  odstąpieniu  winno  mieć  formę  pisemną  i  być  złożone  
w terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  przez  Zamawiającego  informacji  
o przyczynach uzasadniających odstąpienie.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/08/2018/RPZ

   /Pieczęć lub dane Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

W  odpowiedzi  na  zapytanie  ofertowe  nr 3/08/2018/RPZ na  realizację  działań  w  projekcie
"Ruszamy po zatrudnienie!" przedstawiam ofertę cenową: 

Rodzaj wsparcia

Proponowan
a cena za 1

godzinę
(zegarową) 

Ilość godzin 
Maksymalna

wartość
umowy 

1 2 3 4=2*3

Grupowe Doradztwo Zawodowe prowadzone
przez Doradcę Zawodowego

108 godzin*

Razem 

* Z uwagi na fakt, iż na etapie rekrutacji do projektu nie jest możliwe wskazanie ostatecznej
liczby Uczestników Projektu Zmawiający podaje maksymalną przewidywaną liczbę godzin
Grupowego Poradnictwa Zawodowego (70 Uczestników Projektu 2 edycje * 3 grupy (po 11-12
UP po 18 godzin doradztwa zawodowego = 108 godzin). 

1.  Oświadczam,  że  w  cenie  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  wykonania  usługi
w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym.

2. Oświadczam, iż spełniam określone w zapytaniu ofertowym warunki udziału w postępowaniu.

3.  Oświadczam,  iż  znana  jest  mi  treść  Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

4.  Oświadczam,  że  dysponuje  przynajmniej  jedną  osobą,  zdolną  do  wykonania  zamówienia  tj.
przeprowadzającą Grupowe  Poradnictwo  Zawodowe, która  spełnia  wymagania  wskazane  w
warunkach udziału w postępowaniu. Oświadczam, że osobą/osobami tymi są:

……………………………………………………………….:

5.  Deklaruję  gotowość  świadczenia  usługi  objętej  przedmiotem niniejszego  zamówienia  na

rzecz  Uczestników  Projektu,  rozumianą  jako  termin  w  ciągu,  którego  Wykonawca  odbędzie

pierwsze  spotkanie  z  Uczestnikiem  Projektu  liczony  od  dnia  złożenia  przez  Zamawiającego

zapotrzebowania: 

- 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania* 

- 2 dni robocze od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania*
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- 3 dni robocze od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania*

*niepotrzebne skreślić 

Oświadczenie Wykonawcy:
Niniejszym pismem oświadczam,  że akceptuję  wszystkie  zapisy zapytania  ofertowego o nr
3/08/2018/RPZ i zapewniam:

a. należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia, 
b. gotowość  do  zmiany  terminów  realizacji  przedmiotu  zamówienia  w  przypadku

zaistnienia siły wyższej bądź z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia PROREW
(Partner nr1).

c. gotowość do negocjacji warunków współpracy na każdym etapie postępowania, 
d. gwarancję ważności oferty przez 30 dni od daty jej złożenia, 
e. dyspozycyjność,
f. że spełniam wszystkie wymogi wskazane w ofercie, w tym dotyczące trenerów/osób

realizujących zadanie, co potwierdzam załączonymi dokumentami.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń. 

Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  istotnymi  dla  zamawiającego  warunkami  oferty  
i  zobowiązuję  się  w  przypadku  wyboru  mojej  oferty  do  zwarcia  umowy  na  określonych  tam
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczam,  że  w  przypadku  wyboru  mojej  oferty  wykonam  w  trakcie  udzielania  wsparcia
dokumentację opisaną w zapytaniu ofertowym oraz wymaganą przez Zamawiającego.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 3/08/2018/RPZ w projekcie „Ruszamy po
zatrudnienie!”,  zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o  ochronie danych osobowych (Dz. U. Z
2014r. Poz. 1000),

- Nazwa, adres lub siedziba oferenta, numer telefonu, numer NIP/ Pesel, numer REGON: 

……………………………………………………………………………………………………........
................................................................................................................................................................

- Osoba do kontaktu: 

………………………………………………………………………………………………

 …………………….dnia…………………                                   

 
                Pieczęć i podpis 

……………………………………………
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**) niepotrzebne skreślić

Do oferty załączam (proszę wymienić załączniki)

-   ………………………………………………………
-    ……………………………………………………....
-    ………………………………………………………
-    ……………………………………………………..
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                               Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/08/2018/RPZ

WZÓR CV
ŻYCIORYS ZAWODOWY

1. Nazwisko:

2. Imię:

3. Data urodzenia:

4. Narodowość:

5. Stan cywilny: 

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 zapytania ofertowego): 

11. Doświadczenie zawodowe 

Daty: od (m-c/rok) 
do (m-c/rok)

Miejsce Firma Stanowisko Opis obowiązków

12. Inne (np. publikacje, odbyte szkolenia, itp.)
Istnieje możliwość załączenia CV wg własnego wzoru pod warunkiem, że zawiera dane jak w 
niniejszym wzorze.
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 3/08/2018/RPZ

Doświadczenie osób przeznaczonych do realizacji niniejszego zmówienia

Wykaz godzin przeprowadzonej identyfikacji potrzeb osób wraz z utworzeniem/ aktualizacją
Grupowego Poradnictwa skierowanego do osób bezrobotnych/ biernych zawodowo/ poszukujących

pracy/ niepełnosprawnych: 

Lp
.

Podmiot, dla którego
zrealizowano usługę 

Liczba godzin Okres realizacji

Dane kontaktowe do
osoby mogącej

potwierdzić należyte
wykonanie usługi: imię,

nazwisko,
instytucja/nazwa

projektu, telefon, email
1
2
3
4
5
6
7
…

…………………………………….  ……………………………………

miejscowość, data                                                            podpis Wykonawcy
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