Cieszyn, dn. 25.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2018/PDPU
Zamawiający:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner
Miasto Jastrzębie-Zdrój
realizujące projekt: „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych
w Jastrzębiu-Zdroju”
zaprasza do złożenia oferty na:

usługę doradztwa zawodowego (146 h) dla uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju
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Treść zapytania ofertowego
1. Postępowanie w trybie zapytania ofertowego poniżej 20 000,00 zł netto prowadzone jest w celu
wyłonienia wykonawcy, który wykona usługę doradztwa zawodowego dla uczniów szkół
zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju w ramach projektu Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom
uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa
zawodowego – RIT.
2. Zamawiający:
Miasto Jastrzębie-Zdrój (44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60).
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest 146 sesji doradztwa zawodowego indywidualnego dla 146 osób
(sesja trwa 1 h zegarowe), łącznie 146 h doradztwa zawodowego w okresie do 18 grudnia 2018
roku.
Usługa doradztwa zawodowego jest prowadzona dla uczniów i uczennic:
 Zespołu Szkół Zawodowych (Branżowa Szkoła I stopnia nr 3, Technikum nr 5) w
Jastrzębiu-Zdroju – 44 h,
 Zespołu Szkół nr 9 (Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 Specjalna) w Jastrzębiu-Zdroju – 12 h,
 Zespołu Szkół nr 2 (Technikum nr 1, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1) w Jastrzębiu-Zdroju –
49h,
 Zespołu Szkół nr 6 (Technikum nr 4) w Jastrzębiu-Zdroju – 44h.
w ramach projektu: Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych
w Jastrzębiu-Zdroju.
Wykonawca zawrze umowy z 4 szkołami, w których realizowane będzie doradztwo. Wykonawca
wystawi rachunek fakturę na każdą ze szkół osobno, w zależności od liczby godzin doradztwa.
Doradztwo zawodowe odbywać się będzie w ww. szkołach w salach udostępnionych nieodpłatnie
na ten cel (w godzinach pracy szkoły).
CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa, 85312300-2 Usługi dozoru i doradztwa
Celem zakupywanej usługi jest zaplanowanie ścieżki rozwoju ucznia zgodnie z jego
kompetencjami.
4. Wymagania:
Doradztwo przeprowadzone będzie przez wykwalifikowanego doradcę zawodowego.
Doradztwo zawodowe będzie obejmować:
 Przeprowadzanie wstępnej indywidualnej rozmowy z uczestnikiem projektu w celu
zebrania informacji nt. poszukiwanej przez niego pracy;
 Pozyskiwanie informacji o lokalnym rynku pracy;
 Dobór kandydatów na konkretne miejsce pracy zgodnie z ich kwalifikacjami,
umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym oraz wymaganiami i sugestiami podmiotu
zatrudniającego na podstawie przeprowadzonej każdorazowo analizy celowości
i możliwości zatrudnienia danego kandydata na określone miejsce pracy;
 Wsparcie w kwestiach formalnych w związku z realizacją projektu i odbywaniem praktyki
zawodowej;
 Wsparcie w pojawiających się sytuacjach trudnych w życiu zawodowym i społecznym, w
tym mediacje w sytuacjach trudnych w miejscu pracy, współpraca z pracodawcami, pomoc
w zakresie przepisów, regulacji.
Szczegółowy harmonogram realizacji doradztwa będzie ustalany na bieżąco w trakcie realizacji
umowy, z wyprzedzeniem pozwalającym na właściwe wykonanie umowy oraz dostosowany
do harmonogramu realizacji pozostałych zadań projektu, w których uczestnicy będą brali udział,
w sposób umożliwiającym uczestnikom/uczestniczkom udział we wszystkich zadaniach
projektowych.
5. Miejsce realizacji kursów:
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Zespołu Szkół Zawodowych (Branżowa Szkoła I stopnia nr 3, Technikum nr 5) w
Jastrzębiu-Zdroju ul. 11 Listopada 45,
 Zespołu Szkół nr 9 (Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 Specjalna) w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 11
Listopada 4,
 Zespołu Szkół nr 2 (Technikum nr 1, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1) w Jastrzębiu-Zdroju,
ul. Poznańska 1a,
 Zespołu Szkół nr 6 (Technikum nr 4) w Jastrzębiu-Zdroju, Harcerska 12 .
6. Zadania wykonawcy:
 Realizacja doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju.
 Wykonywanie czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością i zgodnie
z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn obowiązującymi w ramach projektów EFS,
czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.
 Wypełniania zgodnie z ustalonymi zasadami:
a) Ewidencji usług doradztwa zawodowego
b) Sprawozdania z doradztwa
c) Wzoru Indywidualnego Planu Działania
d) Harmonogramu doradztwa zawodowego.
 Informowanie Zleceniodawcy o każdej nieobecności uczestnika projektu na doradztwie w
terminie dwóch dni od zaistnienia zdarzenia.
 Udostępnienie Zleceniodawcy i upoważnionym przedstawicielom instytucji krajowych
i instytucji Unii Europejskiej dokumentów związanych z realizacją Usługi.
 Umieszczenie na wszystkich dokumentach informacji o współfinansowaniu projektu
z Europejskiego Funduszu Społecznego i logotypy wymagane przez Instytucję Zarządzającą
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego.
 Zapewnienie warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających zabezpieczenie
danych osobowych osób biorących udział w projekcie i uczestniczących w szkoleniu
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
7. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.03.2019 r.
8. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzania części zamówienia podwykonawcom. W takim
wypadku podwykonawcy muszą spełniać takie same warunki jak wykonawca i zamawiający
każdorazowo musi być o tym poinformowany.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
10. Termin związania ofertą: 30 dni
11. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków
 Doradztwo powinien wykonywać doradca zawodowy,
 Wykonawca przedkłada dokument / dokumenty świadczące o posiadaniu kwalifikacji doradcy
zawodowego.
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).
12. Kryteria wyboru oferty: cena - 100%.
 Kryterium formalne oceny: spełnienie warunków opisanych wyżej, w warunkach udziału
w postępowaniu oraz opisie przedmiotu zamówienia.
 Kryterium merytoryczne oceny: najniższa cena.
 Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
(najniższa oferowana cena/badana oferta)*100 pkt
13. Przy porównaniu ofert zawsze będzie brana pod uwagę ostateczna wartość usługi: cena brutto lub
w przypadku osób fizycznych całkowity koszt poniesionych przez Zamawiającego nakładów.
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Zatem osoba fizyczna, która będzie chciała realizować zamówienie na podstawie umowy o dzieło
lub zlecenia powinna wziąć pod uwagę wszystkie narzuty na wynagrodzenie, również te, które
będą ponoszone przez Zamawiającego.
14. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:
Oferty należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego:
 pocztą elektroniczną na adres e-mail: roman@deltapartner.org.pl.
Oferty należy złożyć do dnia 02.11.2018 r.
15. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
16. Oferent może przed upływem terminu składani ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę.
17. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
złożonych ofert.
18. Oferty złożone prze podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym nie będą
rozpatrywane.

OCENA OFERT
nr
1
2

kryterium
formalne
merytoryczne - cena

waga
spełnia/nie spełnia
100 %

19. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie kryteria formalne oraz
wykaże się najniższą ceną za wykonanie umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
20. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawia w „formularzu oferty”
stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy
podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty powinna być podana w PLN
cyfrowo i słownie w kwocie brutto i netto.
21. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.
22. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.
23. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy posiadają powiązania kapitałowe
lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego
imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającej
w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,


posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% 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 bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
24. Po dokonaniu oceny Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza
ze zleceniem realizacji zamówienia.
25. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu części przedmiotu zamówienia, w terminie 30 dni od
dnia złożenia rachunku (faktury) wraz z kompletem dokumentów wskazanych w niniejszym
zapytaniu, niezbędnych do dokonania rozliczenia wykonania umowy, pod warunkiem posiadania
środków na realizację projektu.
26. Dodatkowych informacji udziela tylko na pisemne i telefoniczne zapytanie merytoryczne Roman
Gruszczyk. Zapytania można kierować na adres roman@deltapartner.org.pl, 663 301 761.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/2018/PDPU
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa, adres firmy, dane kontaktowe (pieczęć)

Cieszyn, data: ………………….

…………………………………………………………………….
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na:

usługę doradztwa zawodowego

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę w wysokości:
Nazwa usługi

Kwota netto i brutto
Kwota netto: ……………………………………………

Usługa doradztwa zawodowego

VAT: …………………………………………………….....
Kwota brutto: ………………………………………….

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Jestem/jesteśmy uprawniony/uprawnieni do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia
działalności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję potencjałem technicznym,
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduję się w sytuacji finansowej i
ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Posiadam/y uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu prac i czynności.
3. Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także
pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
4. Znajduję/emy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczam, że usługi, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie
wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.
7. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu
realizacji zamówienia.
9. Oświadczamy, że nie zalegamy z uiszczeniem należnych opłat na rzecz: Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, Urzędu Skarbowego.

…………………………………………………………………..
Data

……………………………………………………….
Podpis
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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 1/2018/PDPU
………………………………………………….
Dane Wykonawcy/Pieczęć Wykonawcy (o ile posiada)
Dotyczy: Zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Przewaga dzięki praktycznym
umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT: Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na zakup usługi doradztwa zawodowego (146 h) dla
uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju.
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/a, …………….………………………..………………………………….
reprezentujący/a: ……………………………………………………………………………...
oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj.
 Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner ul. Zamkowa 3a/1,
43-400 Cieszyn oraz
 Miastem Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i)
lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………….……, dnia ……………………………..
Miejscowość
………………………………………………
(Wykonawca lub osoba działająca w imieniu Wykonawcy)
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