Kielce, 22.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/10/2018/SRK2
W RAMACH PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU/CEN
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych z późn. zm.
na przeprowadzenie Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego w formie
JOBCOACHINGU
w ramach projektu: „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA 2”
I. Nazwa i adres
Zamawiającego

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

II. Tryb wyboru
oferty

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę rozeznania rynku/cen
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie stanowi
postępowania w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu: „SZANSA-ROZWÓJKARIERA 2” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

III. Przedmiot
zamówienia

CPV 85312320-8 - Usługi doradztwa

IV. Opis
przedmiotu
zamówienia
V. Szczegółowy
opis przedmiotu
zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Przeprowadzenie Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego w formie
jobcoachingu - 8h/Uczestnika Projektu x 44 UP

Przedmiotem zapytania jest:
Wybór jobcoacha z uprawnieniami doradcy zawodowego do przeprowadzenia
indywidualnych spotkań – poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu, dla
44 UP, w tym osób niepełnosprawnych.
Indywidualne poradnictwo zawodowe ma wspomagać rozwój personalnozawodowy, pomóc w trwałym wejściu na rynek pracy oraz wspierać realizację IPD,
budując motywację UP i pomagając rozwiązać bieżące trudności w sferze
zawodowej.
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Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu - 8 godzin
dedykowanych dla 1 Uczestnika Projektu (maksymalna liczba Uczestników
Projektu: 44 osoby, max. liczba 352 godziny, tj. 44 UP x 8 h/UP).
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego (nie później niż w terminie 7 dni od
spotkania z Uczestnikiem) przekazywania dokumentacji przeprowadzonej podczas
wsparcia do biura Zamawiającego.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Działania w Projekcie będą realizowane na terenie województw: łódzkiego,
małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego. Zamawiający
zapewni sale na realizację poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu.
VI. Warunki
udziału w
postępowaniu
wraz z opisem
dokonywania
oceny ich
spełnienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (posiadają wpis do
KRAZ);
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia dla UP
(w tym z niepełnosprawnościami), a kadra podmiotu posiada wykształcenie wyższe
oraz minimum udokumentowane dwuletnie doświadczenie w realizacji
poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu;
- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym wraz z osobami zdolnymi do
wykonania zadania;
- sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie przedmiotu zamówienia.
1. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i prowadzenia
dokumentacji wsparcia – poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu,
m. in. harmonogramów, list obecności z indywidualnych spotkań z UP, kart
pracy, opinii dotyczących uzyskanych umiejętności przez UP po
zakończonym wsparciu.
2. Wykonawca będzie zobowiązany poinformować UP o współfinansowaniu
wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
oznakować dokumenty dotyczące wsparcia logo Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój i Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za
uczestników, którzy rzeczywiście otrzymali wsparcie w formie poradnictwa
zawodowego w formie jobcoachingu. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmniejszenia liczby osób skierowanych do Wykonawcy, a w przypadku,
gdy uczestnik przerwie poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu w
trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w
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wysokości proporcjonalnej do ilości godzin i uczestników objętych
wsparciem – poradnictwem zawodowym w formie jobcoachingu.
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 zwartej z Wykonawcą
umowy.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (tj. po
stwierdzeniu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy protokołem
podpisanym przez Zamawiającego).
Oferty Wykonawców nie spełniających opisanych wyżej warunków zostaną
odrzucone.
Dodatkowe informacje:
Limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących poradnictwo
zawodowe w formie jobcoachingu 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/Wykonawcy złoży/(-ą) stosowne oświadczenie w tym
zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.
VII. Udział
podwykonawców
VIII. Informacje o
wykluczeniu

Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
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, polegające w szczególności
na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
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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

X. Termin
wykonania
zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu - będzie
realizowane w terminie od 12.2018 r. do 12.2019 r. (lub dłużej, lecz w trakcie
realizacji projektu) w oparciu o miesięczne harmonogramy (zawierające dokładne
określenie dni i godzin świadczenia usługi), ustalane przez Zamawiającego w
porozumieniu z Wykonawcą.
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XI.
Przygotowanie
Oferty

Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście - decyduje data wpływu)
do dnia 31.10.2018 roku do godziny 9.00 na adres:

Stowarzyszenie PROREW
ul. Kasztanowa 12/15
25-555 Kielce
Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00-16.00

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta na przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie
jobcoachingu” dla Uczestników Projektu „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA 2”.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim, pod rygorem
nieważności.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w
rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy lub przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela
Wykonawcy.
3. Wszystkie zapisane strony oferty, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który
nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty,
powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób
uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu
Wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania
dokumentów musi być załączone do oferty).
4. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób uniemożliwiający
dekompletację oferty; ponumerowane kolejnymi numerami; dopuszcza się
własną numerację dokumentów ofertowych pod warunkiem zachowania
ciągłości numeracji stron.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione
czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i
dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.
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6. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną
ofertę.
7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi
być załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub odpis poświadczony
notarialnie) określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że
wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty.
8. Wymaga się, aby każda kopia załączona do oferty była poświadczona za
zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez uprawnionego
przedstawiciela wykonawcy.

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – CV osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z
certyfikatami/akredytacjami
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.
4. Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych,
5. Załącznik nr 5 - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia
6. Załącznik nr 6 - wykaz wykonywanych usług w okresie ostatnich 2 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie,
7. Załącznik nr 7 - klauzula informacyjna,
8. Załącznik nr 8 - Oświadczenie odnośnie obowiązku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 lub art.14 RODO.
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: Beata Drąg tel. 536330799.
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1.

XII. Warunki
unieważnienia
postępowania

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.

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.
3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wycofania oferty bez podania
przyczyny.
2.

XIII. Kryteria
wyboru oferty

Kryteria oceny ofert:
1.
Cena: 0% - 70% - znaczenia w ocenie łącznej (W - cena),
obliczana wg wzoru:
W- cena = (Cn : Cb) x 100 x 70%
W - cena – 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 70 pkt.
2.
Doświadczenie 0% - 30% znaczenia w ocenie łącznej
(W - doświadczenie);
Doświadczenie osoby (za ostatnie 2 lata) skierowanego do realizacji niniejszego
Zamówienia rozumiane jako liczba godzin przeprowadzonego indywidualnego
poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu.
Punkty przyznawane w następujący sposób:
• Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie
jobcoachingu, w łącznym wymiarze min. 250 godzin – 10 pkt;
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•

Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie
jobcoachingu, w łącznym wymiarze min. 350 godzin – 20 pkt;

•

Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie
jobcoachingu, w łącznym wymiarze min. 500 godzin – 30 pkt;

Oferent może uzyskać maksymalnie 30 pkt.

Ocena łączna oferty (W) będzie sumą punktów uzyskanych za kryterium cenowe
i kryteria poza cenowe określone powyżej.
W = W-Cena + W-Doświadczenie
XIV. Ocena i
wybór
najkorzystniejsze j
oferty

Ocena ofert planowana jest na dzień 31 października 2018 roku.
Wyniki
zostaną
opublikowane
na
stronie
internetowej
Projektu:
www.stowarzyszenieprorew.pl
Termin ogłoszenia wyboru ofert może ulec zmianie, o czym oferenci zostaną
powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej.
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.

XV. Warunki
zmiany umowy

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.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy, w szczególności w następującym zakresie i w następujących
przypadkach:
- Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy
wynikające z postanowień umowy o dofinansowanie, w tym, jeżeli umowa o
dofinansowanie została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;
- W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.
powoduje skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości
zamówienia);
- Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont
bankowych Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe);
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- Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron;
- Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;
- Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych
Zamawiającego lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
- Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu
zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;
- Zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, pod warunkiem
zgodności z postanowieniami zapytania ofertowego;
- Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez Strony;
- Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniającą
warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o ustalone
w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. Zamówienie nie zostało podzielone na
części, zatem Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na pełny zakres przedmiotu
zamówienia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Postępowanie może
zakończyć się wyborem jednego wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego, jeżeli
cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert
według własnego uznania (jeśli zajdzie taka konieczność), do anulowania zapytania
ofertowego oraz do unieważnienia postępowania ofertowego.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty
w szczególności w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada
warunkom określonym przez Zamawiającego. W przypadku zaistnienia
powyższych okoliczności (anulowanie, unieważnienie lub zamknięcie
postępowania bez wyboru oferty) Oferentom nie przysługują żadne roszczenia
w stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy na
realizację usługi. Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku
wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.
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XVI.
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
przez Zamawiającego).
1. W ramach zamówienia nie można składać ofert wariantowych.
2. 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.
3. 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.
4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia
oferty.
5. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie
prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj.
zawierającą pełny koszt VAT, a w przypadku personelu uwzględnia koszt
ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez
Zamawiającego.
6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane
będą w złotych polskich.
7. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez
Wykonawcę faktury/rachunku, maksymalnie w terminie 30 (trzydziestu) dni od
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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).
8. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku
nieotrzymania przez Zamawiającego transzy z Instytucji Zarządzającej. Z tego
tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.
9. 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 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.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez
Wykonawcę 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.
12. 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.
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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 4/10/2018/SRK2
/Pieczęć lub dane Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/10/2018/SRK2 na realizację działań w projekcie
"SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA 2" przedstawiam ofertę cenową:

Rodzaj wsparcia
1

Proponowana
cena za 1
godzinę
(zegarową)
2

Indywidualne poradnictwo zawodowe
w formie jobcoachingu

Ilość godzin

Maksymalna
wartość umowy

3

4=2*3

352 godziny*
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 indywidualnych spotkań z zakresu:
Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu (44 Uczestników
Projektu po 8 godzin = 352 godziny).
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 kadrą, zdolną do wykonania zamówienia.
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Oświadczam, że akceptuję wszystkie zapisy zapytania ofertowego o nr 4/10/2018/SRK2
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
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.
- Nazwa, adres lub siedziba oferenta, numer telefonu, numer NIP/ Pesel, numer REGON:
…………………………………………………………………………………………………
…........
......................................................................................................................................................
.....…

- Osoba do kontaktu: ………………………
…………………….dnia………………
Pieczęć i podpis
……………………………………………
**) niepotrzebne skreślić
Do oferty załączam (proszę wymienić załączniki):
- ………………………………………………
- ………………………………………………
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/10/2018/SRK2
WZÓR CV
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) Miejsce
do (m-c/rok)

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 4/10/2018/SRK2
…………………………………..
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Przystępując do postępowania w sprawie udzielania zamówienia oświadczamy, że:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie,
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym wraz z osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia,
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Jednocześnie oświadczamy, że wobec Wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia.
Z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się:
1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda to została stwierdzona orzeczeniem sądu, które
uprawomocniło się w okresie 4 lat przed wszczęciem postępowania,
2. wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
3. Wykonawców, którzy zalegającą z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
……………………………….., dn…………….2018 r.
……………………………………
/Podpis/pieczęć osób uprawnionych do reprezentowania
Wnioskodawcy lub pełnomocnik/
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 4/10/2018/SRK2
…………………………………..
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, oświadczamy, że
jesteśmy/nie jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
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:
- 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 IŻ PO;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku powinowactwa lub pokrewieństwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………., dn…………………….2018 r.

…………………………………….
/Podpis/pieczęć osób uprawnionych do reprezentowania
Wnioskodawcy lub pełnomocnik/
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 4/10/2018/SRK2
…………………………………..
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia
Lp.

Imię i nazwisko

Doświadczenie
kadry w latach

Opis
posiadanych
kwalifikacji

Podstawa
dysponowania
osobą

1.
2.
3.
4.

……………………………., dn…………………….2018 r.

…………………………………….
/Podpis/pieczęć osób uprawnionych do reprezentowania
Wnioskodawcy lub pełnomocnik/

Projekt „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA 2” realizowany jest przez
Stowarzyszenie PROREW w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na
rynku pracy, Działanie: 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie: 1.3.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 4/10/2018/SRK2
…………………………………..
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Wykaz wykonywanych usług
w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
Lp.

Rodzaj i zakres zamówienia

Liczba godzin

Termin realizacji

Nazwa
zamawiającego

1.
2.
3.
4.

……………………………., dn…………………….2018 r.

…………………………………….
/Podpis/pieczęć osób uprawnionych do reprezentowania
Wnioskodawcy lub pełnomocnik/
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Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr 4/10/2018/SRK2

KLAUZULA INFORMACYJNA
zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Prorew z siedzibą w
Kielcach, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, NIP 959-176-74-64, adres e-mail:
stowarzyszenie.prorew@gmail.com
2) Przez Administratora został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się
Państwo
kontaktować
elektronicznie
wysyłając
informację
pod
adresem:
iod@stowarzyszenieprorew.pl lub pod adresem prowadzenia działalności gospodarczej
podanym w punkcie 1.
3) Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani.
4) Celem przetwarzania Państwa danych jest rozpatrzenie złożonej przez Państwa oferty
świadczenia usług w postępowaniu nr 4/10/2018/SRK2 prowadzonym w trybie zasady
rozeznania rynku/cen w ramach Projektu nr POWR.01.03.01-00-0022/18 pn. „SZANSAROZWÓJ-KARIERA 2”, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, ewentualne
zawarcie przez Państwa umowy na świadczenie oferowanej usługi, a także przechowywanie
na poczet kontroli Projektu oraz innych kontroli przewidzianych przepisami prawa, w tym
kontroli skarbowych.
5) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) tj.
niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed
zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. niezbędność do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci przechowywania dokumentów
na potrzeby kontroli udzielonego finansowania projektu wynikającego z Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020.
6) Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania nr 4/10/2018/SRK2.
Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom poza tymi, o których mowa w
zdaniu poprzednim.
7) Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom
międzynarodowym.
8) Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane
są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane przez
Projekt „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA 2” realizowany jest przez
Stowarzyszenie PROREW w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
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okres wymagany przepisami prawa, tj. 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu nr
POWR.01.03.01-00-0022/18
pn.
„SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA
2”,
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.
9) W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
10) Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
b) sprostowania danych,
c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
11) Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Pani / Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO. 12) Podanie danych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia
umowy.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.

…………………………………………………………………………..
/data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane/
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Załącznik nr8 do zapytania ofertowego nr 4/10/2018/SRK2

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu. *
…………………………………………………..
/data i podpis wykonawcy/

______________________________

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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