ZAPYTANIE OFERTOWE NR POWR.01.02.01/PZ/2018
DOTYCZĄCE USŁUG
INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO
I. ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT)
Centrum Samorządności i Regionalizmu
99-400 Łowicz, ul.Kozia 11/15
Biuro projektu:
Centrum Samorządności i Regionalizmu
62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 29
II. INFORMACJE O PROJEKCIE, W RAMACH KTÓREGO UDZIELANE JEST
ZAMÓWIENIE
1. Zamówienie jest udzielane w projekcie pn. „Młodzieżowe Laboratorium Rozwoju Karier” zwanym
dalej Projektem.
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Podziałania 1.2.1.
3. Nr Projektu: POWR.01.02.01-30-0191/15.
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności przy
zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców oraz nie podlega
przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Usługi Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego na rzecz Uczestników Projektu, w tym
opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)- 10 h x 90UP
Ww. usługi obejmują w szczególności:
 analiza sytuacji uczestników na rynku pracy,
 diagnoza występujących trudności i barier,
 analiza potrzeb, oczekiwań i możliwości uczestnika w kontekście jego sytuacji na rynku pracy i
sytuacji życiowej,
 zidentyfikowanie kompetencji osobistych i predyspozycji zawodowych uczestnika,
 określenie celu i kierunku rozwoju uczestnika,
 diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.
 wywiad ma na celu zebranie i przeanalizowanie informacji przez doradcę oraz określenie wraz z
UP problemu do rozwiązania i wyznaczeniu planu działania. Doradca wraz z UP dokonują

przeglądu wykształcenia, przebytych szkoleń, doświadczeń zawodowych, zainteresowań,
umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych
 badania testowe z wykorzystaniem innowacyjnego elektronicznego narzędzia kwestionariusza KIK-PZ
Wykonawca zapewni podmiotowy i czynny udział Uczestnika Projektu w ustaleniu i realizacji
własnej ścieżki dojścia do zatrudnienia. Wynikiem usługi indywidualnego poradnictwa
zawodowego będzie opracowanie przez Wykonawcę dla Uczestnika Projektu Indywidualnego
Planu Działania (IPD).
2. Usługi Grupowego Poradnictwa Zawodowego na rzecz Uczestników Projektu- 1 spotkanie
grupowe (śr. 10UP) x 6h



Zwiększenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, asertywności i radzenia sobie w
trudnych sytuacjach
Wzmocnienie własnych atutów w poszukiwaniu pracy





Techniki i metody poszukiwania pracy
Sporządzanie niezbędnych dokumentów
Sztuka autoprezentacji, skutecznej komunikacji z pracodawcą

V. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Całość zamówienia obejmuje usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego na rzecz 90
Uczestników Projektu w łącznym wymiarze 900 godzin tj. w wymiarze po 10 godzin na rzecz 1
Uczestnika Projektu, wraz z opracowaniem na ich rzecz IPD oraz grupowego poradnictwa
zawodowego na rzecz 90 Uczestników Projektu w łącznym wymiarze 54 godzin tj. w wymiarze po 6
godzin na rzecz 1 grupy 10 osobowej.
2. Usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego na rzecz 1 Uczestnika (w łącznym wymiarze 10
godzin) będą świadczone w ramach co najmniej 2 sesji doradztwa (spotkań Uczestnika z
Wykonawcą).
3. Usługi poradnictwa zawodowego będą świadczone na terenie województwa wielkopolskiego w
powiatach kolskim, konińskim i tureckim, gnieźnieńskim, jarocińskim, kaliskim, pleszewskim,
słupeckim, średzkim, śremskim, wrzesińskim w miejscu wskazanym i zapewnionym przez
Zamawiającego (na jego koszt), dogodnym dla Uczestnika Projektu skierowanego do Wykonawcy.
4. Usługi poradnictwa zawodowego będą świadczone w okresie od 22.01.2018 do 30.04. 2018 r.
5. W ww. okresie Zamawiający będzie kierował poszczególnych Uczestników Projektu do
Wykonawcy, określając termin realizacji usługi.
6. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do korzystania z usług poradnictwa zawodowego. Wykonawcy
będą indywidualnie kontaktować się z Uczestnikami, motywować ich do udziału w sesjach doradztwa
i uzgadniać z nimi terminy sesji.
VI. CPV
CPV 85312320-8: Usługi doradztwa

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące
warunki:
 oferty mogą składać jedynie osoby fizyczne (doradcy zawodowi), w tym także osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
 posiadają wykształcenie wyższe (wymagane CV wg wzoru z załącznika nr 3 do niniejszego
Zapytania) oraz ukończone studia podyplomowe lub kursy uzupełniające z zakresu doradztwa
zawodowego,


posiadają niezbędną wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego,
znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów
normatywnych tej ustawy; posiadanie wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących zasady
doradztwa zawodowego; znajomość podstaw prawa pracy; znajomość obowiązujących
procedur administracyjnych; umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej



w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, posiadają doświadczenie z zakresu
prowadzenia indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego (min. 300 godzin) w tym
dla minimum 50 osób w wieku 18-30 r.z. (załącznika nr 4).

Ww. warunki podlegają ocenie według kryterium spełnia/nie spełnia. Oferenci nie spełniający
ww. warunków zostaną odrzuceni.
Inne istotne warunki:
1. Wykonawcę będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego w realizację
wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z
innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów wynoszący 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. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie
do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie, a także jego aktualizacji w ramach realizacji
umowy.
2 Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych na rzecz
osób, które wezmą udział w doradztwie zawodowym. Wykonanie zadań przez wykonawcę będzie
potwierdzane protokołem sporządzonym przez wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie
zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie
zadań w projekcie. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba osób biorących udział w zajęciach może
ulec zmniejszeniu. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Zamawiający zastrzega sobie
prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na zajęcia.
3. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku: gdy uczestnik przerwie zajęcia w trakcie,
wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości
godzin jego uczestnictwa w doradztwie (przeliczone wg stawki za osobogodzinę).
4. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za zajęcia, które rzeczywiście
się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na zajęcia a w
przypadku gdy uczestnik przerwie zajęcia w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe
wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego uczestnictwa w zajęciach.
5. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający zastrzega, że istnieje możliwość udzielenia
Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w
wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z
Wykonawcą.

6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
VIII. SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
objętego niniejszym zapytaniem ofertowym Wykonawca:
1) Złoży w ofercie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
2) Załączy do oferty:
a) na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt. VII..: wypis z CEIDG (jeżeli
dotyczy, CV doradcy zawodowego wskazanego w ofercie (załącznik nr 3), doświadczenie doradcy
zawodowego wskazanego w ofercie (załącznik nr 4)

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
STOSOWANE PRZY OCENIE OFERT

ORAZ

WAGI

PUNKTOWE/PROCENTOWE

A. Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę - 70 punktów (70%)
B. Jakość- 30 punktów (30%)
Maksymalna suma punktów, którą może uzyskać oferta, wynosi 100 (100%)
X. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA
KRYTERIUM OCENY OFERTY

PUNKTACJI

ZA

SPEŁNIENIE

DANEGO

A. Kryterium nr 1 „Cena” waga kryterium 70 pkt
Ocena zostanie dokonana według wzoru: (NC/OC) x 100, gdzie:
• NC – najniższa cena spośród ofert złożonych przez Wykonawców
• OC – cena oferowana przez Wykonawcę w ocenianej ofercie
Wykonawca jest zobowiązany do określenia w ofercie stawki za 1 godzinę usługi poradnictwa
zawodowego. Określona w ofercie stawka wynagrodzenia (cena) stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i
obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją usługi, w tym koszty przejazdów, itp.
Określona w ofercie stawka wynagrodzenia jest ceną brutto. Jeżeli Wykonawca będzie świadczyć
usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, cena ta zawiera podatek VAT. Jeżeli
Wykonawca będzie świadczyć usługi poza działalnością gospodarczą, z oferowanej ceny
Zamawiający będzie potrącać wszelkie należności publicznoprawne, w tym należne składki ZUS.
B. Kryterium nr 2 „Jakość” waga kryterium 30 pkt
Oferent zobligowany jest do prezentacji propozycji zapewnienia wysokiej jakości usługi poprzez
przedstawienie Opisu metodyki pracy w ramach indywidualnego i grupowego
doradztwa
zawodowego (wg wzoru z Załącznika nr 5 do niniejszego Zapytania), który powinien zawierać:
ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu (0-7 pkt.); etapy pracy (0-7 pkt.); metody pracy i dobór
narzędzi do poszczególnych Uczestników projektu (w tym niepełnosprawnych) (0-9 pkt.);
komunikacja z Zamawiającym (0-7 pkt.) – 30 pkt.

1. Zaprezentowane propozycje zostaną poddane ocenie Komisji ofertowej, która będzie mogła
przyznać każdej z ofert punkty, osobno w kryterium cena (0-70 pkt.) i kryterium jakość (0-30 pkt.).
Maksymalnie ilość punktów, jaką może uzyskać oferta to 100 punktów.
2. Na podstawie otrzymanych punktów zostanie utworzona lista rankingowa. Wybór Wykonawcy
zostanie dokonany na podstawie listy rankingowej na podstawie największej ilości otrzymanych
punktów.
XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia niniejszego zapytania tj. do dnia 19
stycznia 2018r., do godziny 23.59. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
2. Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta wpłynie (zostanie doręczona) do
Zamawiającego.
XII. SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty mogą być składane w formie pisemnej – ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie
oznaczonej tytułem: „Oferta na realizację usług indywidualnego i grupowego poradnictwa
zawodowego” w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Centrum Samorządności i Regionalizmu 99400 Łowicz, ul.Kozia 11/15 lub w Biurze projektu: Centrum Samorządności i Regionalizmu, 62-600
Koło, ul. Sienkiewicza 29.
XIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić:
a) na piśmie,
b) w języku polskim,
c) na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
d) składając podpisy pod oświadczeniami zawartymi w formularzu oferty.
2. Do oferty należy dołączyć:
a) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
3. Oferta powinna być trwale spięta, zaparafowana na każdej stronie oraz podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Oferenta. Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania
oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na brak spełnienia
kryteriów formalnych.
XIV. ODRZUCENIE OFERT:
Odrzuceniu podlegają oferty:
a) złożone przez Wykonawców podlegających wykluczeniu z postępowania lub niespełniających
warunków udziału w postępowaniu,
b) niezgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym,
c) niekompletne,

d) zawierające cenę wyższą niż przewidziana w budżecie Zamawiającego na realizację 1 godziny
Usługi.
XV. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ZAWARCIE UMOWY
1. Wybór Wykonawcy dla przedmiotu niniejszego zapytania zostanie dokonany w oparciu o
najbardziej korzystną ofertę, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji.
2. Jeżeli cena oferty jest niższa o 50% od wartości zamówienia przewidzianej przez Zamawiającego
lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, w szczególności nie uwzględnia
realnych kosztów związanych ze świadczeniem usług (kosztów przejazdów), Zamawiający jest
uprawniony do żądania od Wykonawcy uzasadnienia oferowanej ceny w terminie 2 dni, a jeżeli nie
uzyska takiego uzasadnienie bądź otrzymane uzasadnienie będzie budzić wątpliwości co do
możliwości należytego wykonania usługi, oferta podlega odrzuceniu.
3. W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty, będzie przekraczała wartość określoną w budżecie
projektu dla tego zamówienia, Zamawiający może wycofać się ze złożenia zamówienia lub podjąć
negocjacje z oferentem w celu uzgodnienia jego ostatecznej wartości.
4. W sytuacji, gdy cena będzie rażąco niska względem cen rynkowych, które zostały przez
Zamawiającego na początku realizacji projektu zbadane i zmierzone, Zamawiający zastrzega sobie
możliwość wezwania oferenta do przedłożenia innych dokumentów, które potwierdzą potencjał
oferenta i zagwarantują jakość i terminowość przeprowadzonych prac.
5. Postępowanie może zakończyć się wyborem więcej niż jednego Wykonawcy (ze względu na
uwarunkowania organizacyjne projektu, w tym harmonogram oraz zapewnienie wysokiej
efektywności i jakości usług), których oferty nie zostały odrzucone, uzyskały taką samą lub kolejne
najwyższe pozycje w rankingu ofert i zawierają cenę nieprzekraczającą sumy, którą Zamawiający
może przeznaczyć na realizację Zamówienia.
6. Umowa z Wykonawcami zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie może
zawrzeć umowy, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta
zajmuje kolejne miejsce w rankingu ofert.
8. Umowa nie może zostać zawarta z Wykonawcą:
a) Który jest jednocześnie zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji POWER WLKP na
podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, lub
b) Którego obciążenie wynikające z zaangażowania w projektach wyklucza możliwość prawidłowej i
efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych osobie, tj. łączne zaangażowanie zawodowe tej
osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych beneficjenta i
innych podmiotów, przekracza 276 godzin miesięcznie.
XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia niniejszego postępowania:
1) jeżeli nie wpłynęła żadna oferta,
2) wszystkie oferty zostały odrzucone,
3) jeżeli ceny określone we wszystkich ofertach przekraczają wartość stawki godzinowej, którą
Zamawiający planował przeznaczyć na realizację Zamówienia,
4) jeżeli niniejsze postępowanie obarczone jest wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i
uniemożliwia zawarcie umowy.

XVII. ZMIANA UMOWY
Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie:
a. przedłużenia terminu realizacji usługi (w szczególności w razie przedłużenia okresu rekrutacji do
Projektu),
b. zmniejszenia liczby Uczestników skierowanych do danego Wykonawcy w razie wystąpienia
okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających realizacją zamówienia w pierwotnym wymiarze,
c. zmian wynikających ze zmiany wniosku o dofinansowanie lub wytycznych, które mają
zastosowanie w Projekcie,
d. innych, nieistotnych zmian w stosunku do treści oferty Wykonawcy.
XVIII. UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy, z którym zawarta została umowa w
wyniku niniejszego postępowania, zamówienia uzupełniającego (na usługi objęte niniejszym
zapytaniem ofertowym) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w
umowie zawartej z Wykonawcą.

XIX. ZASADY WYKLUCZENIA:
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:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% 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 związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku
nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną
odrzuceni.
XX. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ INFORMACJI O
WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Niniejsze zapytanie ofertowe oraz informacja o wynikach postępowania podlegają opublikowaniu na
stronie internetowej http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie
www. Zamawiającego www.csir.org.pl,
XXI. PROCEDURA ODWOŁAWCZA
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

XXII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 3 - Wzór CV
Załącznik nr 4- Doświadczenie oferenta
XXIII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
We wszelkich sprawach związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym należy kontaktować się

z p. Robertem Murasem –Kierownikiem Projektu- tel. 46 830 02 47, 605659204 , e-mail:
murasr@go2.pl

