Poznań, 01.09.2016 r.
ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE
REALIZACJI ZADANIA 3: DORADZTWO ZAWODOWE + IPD
W RAMACH PROJEKTU
„LUBUSCY ROMOWIE NA RYNKU PRACY”
Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i nie stanowi oferty w
rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

1.

Zamawiający:

Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra
Ul. Św. Wojciech 22/24 m.7
61-749 Poznań

2.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia doradztwa zawodowego w ramach projektu:
„Lubuscy Romowie na rynku pracy”
Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
Doradztwo zawodowe + IPD
 Cel: przygotowanie 60 szt. Indywidualnych Planów Działania z uczestnikami
projektu uwzględniających ich cele zawodowe. Identyfikacja potrzeb uczestników
projektu, określenie słabych i mocnych stron, bilans posiadanych kompetencji,
wykształcenia i doświadczenia zawodowego, określenie deficytów, poznanie
potencjału zawodowego uczestników projektu. Ustalenie działań i form pomocy
uczestnikom projektu zgodnych z ich potrzebami i możliwościami oraz potrzebami
lokalnego rynku pracy. Ustalenie działań do samodzielnej realizacji przez
uczestników projektu zawierających opis działań i efekt zamierzony po ich
zrealizowaniu.
 Identyfikacja potrzeb obejmować będzie indywidualne spotkanie z doradcą i
wypełnienie kwestionariuszy diagnozy kompetencji i motywacji – ilość uczestników:
60, 5h/UP, razem 300h.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 Termin: w robocze dni tygodnia.

3.

Informacje ogólne:

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące kryteria dostępu:
1) posiadają min. 2-letni staż pracy jako doradca zawodowy;
2) posiadają wykształcenie wyższe – nauki społeczne i/lub ukończyli kursy zawodowe dot.
przedmiotu zamówienia potwierdzone certyfikatami;
3) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym1.

4.

Termin realizacji zamówienia:

Usługi, o których mowa w pkt. 2 realizowane będą w okresie 01.10.2016 r.– 31.03.2017 r.

5. Miejsce realizacji usług:
Miejsce realizacji projektu: Województwo lubuskie.

6. Kryterium oceny ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi z wyłączeniem przepisów, zasad i trybów
przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr
19, poz.177 z późniejszymi zmianami) ze względu na to, iż Zamawiający nie jest
Zamawiającym w rozumieniu cytowanej wyżej ustawy i nie zachodzą okoliczności, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 tejże ustawy. O wynikach niniejszego zapytania ofertowego
Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów drogą mailową niezwłocznie po
zakończeniu postępowania. Ponadto wyniki rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego
zostaną opublikowane na stronie internetowej zamawiającego www.dsig.pl w terminie do 7
dni od zakończenia postępowania.
a) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny:
Cena: waga kryterium – 100%
C - cena
C = (C min./ C ofer). x 100 pkt.
1

Przez powiązanie 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 Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

gdzie:
C min - najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
C ofer. – zaoferowana w formularzu ofertowym cena.
b) Spełnianie kryteriów dostępu wymienionych w pkt 3.

7. Sposób przygotowania oferty.
1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA”, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem.
2) Oferta winna być podpisana.
3) Podana w formularzu „OFERTA” cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją usługi i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
4) Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto.
5) Ponadto oferta powinna zawierać CV lub Portfolio Oferenta, na podstawie którego
Zamawiający będzie mógł określić poziom kompetencji i doświadczenie zawodowe.
6) Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie podlegają ocenie.
7) Oferty złożone po terminie zostaną zniszczone bez otwierania.
8. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę można złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres: Doradztwo Społeczne i Gospodarcze
Krzysztof Bondyra, ul. Św. Wojciech 22/24 m.7, 61-749 Poznań. Oferty wysyłane drogą mailową nie
będą rozpatrywane.
Ofertę należy złożyć do dnia 08.09.2016 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego
dnia w siedzibie Zamawiającego: ul. Św. Wojciech 22/24 m.7, 61-749 Poznań. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do negocjacji warunków przy wyborze
oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
9. Uwagi dodatkowe:
a)

Przedmiot zamówienia jest dziełem w rozumieniu praw autorskich, a Wykonawca
przekaże autorskie prawa majątkowe i pokrewne do dzieła w rozumieniu Ustawy z dn. 4
lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych na rzecz Zamawiającego.

Z wyłonionym Oferentem zostanie podpisana umowa zlecenie.

........................................................
(data i podpis Zamawiającego)

Załączniki:
1. Wzór ofert

Załącznik:
1. Wzór formularza „OFERTA“

Załącznik 1 :
Imię i nazwisko

Miejscowość, data

dokładny adres
OFERTA

Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra
Ul. Św. Wojciech 22/24 m.7
61-749 Poznań

Dane Oferenta:
Imię i nazwisko ............................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................................
Nr tel/fax. .......................................................Adres e-mail: .......................................................

Odpowiadając na zapytanie o cenę realizowane w trybie rozeznania rynku na realizację doradztwa
zawodowego i Indywidualnych Planów Działania w ramach projektu «Lubuscy Romowie na rynku
pracy», współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, Działania 2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym
stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, składam ofertę na wykonanie zamówienia będącego
przedmiotem rozeznania rynkowego:
1. Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę doradztwa zawodowego:
………………………………brutto PLN
(słownie…………………………………………………………………………………………)

1.

Zobowiązuję się do przeprowadzenia doradztwa zawodowego i IPD z zachowaniem wytycznych
przedstawionych przez Zamawiającego w rozeznaniu.

2.

Oświadczam, iż:
a) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
b) nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym2;
c) nie jestem jednocześnie zatrudniony/a na podstawie stosunku pracy w żadnej instytucji
uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 20142020 / jestem zatrudniony/a na podstawie stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w
realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, lecz nie
zachodzi tutaj podwójne finansowanie ani konflikt interesów3.

....................................................................................
data i podpis Oferenta

2

Przez powiązanie 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 Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

-

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3

Niepotrzebne skreślić.

