Zamawiający:
Fundacja Dla Was
Łężyce, ul. Jarzębinowa 3
84-207 Łężyce
NIP: 5882402127
REGON: 222002560

Łężyce, dnia 22.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku
na przeprowadzenie
indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z kompleksową diagnozą UP
oraz opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
w związku z realizacją Projektu
pn. ”KierunekPRACA!”
nr RPPM.05.02.02-22-0039/19
I.

Postanowienia wstępne

W związku z realizacją Projektu pn. „KierunekPRACA!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa,
Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa Fundacja Dla Was przeprowadza rozeznanie rynku na
przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z kompleksową diagnozą UP oraz
opracowaniem IPD.
Postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto
do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), przeprowadzane zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju (z dnia
19 lipca 2017 r.).
Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych.
II.

Przedmiot rozeznania rynku

Zamówienie dotyczy:
Kod CPV 85312320-8 – usługi doradztwa
Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz
z kompleksową diagnozą Uczestników/czek Projektu (UP) oraz opracowaniem Indywidualnego Planu
Działania (IPD) (600 godzin) – 150 UP x 4 godziny.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie maksymalnie 600 godzin indywidualnego poradnictwa
zawodowego wraz z kompleksową diagnozą UP oraz opracowaniem IPD dla 150 Uczestników Projektu (dalej:
UP). Jedna godzina oznacza 1 godzinę zegarową (1 godz. = 60 minut) indywidualnego poradnictwa

zawodowego. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. Zajęcia mogą być realizowane również w soboty i niedziele.
Spotkania odbywać się będą w wymiarze 4 godzin na UP (2 spotkania x 2 godziny)
Celem wsparcia jest identyfikacja potrzeb Uczestników/czek Projektu (w tym m.in. w zakresie potrzeb
szkoleniowych) oraz opracowanie IPD dla każdego Uczestnika/czki Projektu. Doradca zawodowy wraz z UP
dokona diagnozy ich sytuacji w sferze zawodowej, identyfikacji: mocnych i słabych stron oraz ograniczeń
i możliwości oraz zasobów kompetencyjnych. Określi potrzeby UP i możliwości doskonalenia przez pryzmat ich
aktualnego stanu wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia, jednocześnie motywując UP do zmiany swojego
położenia. Przeprowadzi on analizę potrzeb (w tym szkoleniowych) oraz oczekiwań UP i na tej podstawie określi
IPD. Wdrożenie IPD prowadzić będzie do wymiernych i zauważalnych zmian w sytuacji zawodowej UP, wyznaczy
plan aktywizacji zawodowej.
Każdy Uczestnik/czka Projektu otrzyma ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną
zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia zakres, rodzaj, temat ww. wsparcia będzie wynikał z IPD danego UP i będzie z nim zgodny.
W związku z powyższym Wykonawca/osoby wyznaczone do realizacji zamówienia powinny posiadać wszelkie
niezbędne uprawnienia dopuszczające go/ich do świadczenia usług zgodnie z przyjętymi standardami realizacji,
tj. wykształcenie wyższe, certyfikaty lub studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz min.
roczne doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Projekt skierowany jest do łącznie 150 [105K/45M] osób w wieku 30 lat i więcej, osób długotrwale
bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, osób niepełnosprawnych, zamieszkujących w rozumieniu KC na
obszarze woj. pomorskiego, powiat sztumski, malborski i kwidzyński.
Planowany termin realizacji zamówienia: październik 2020 r- grudzień 2021r.
Planowane miejsce realizacji zajęć: obszar województwa pomorskiego, powiat sztumski, malborski i
kwidzyński.
Wzór dokumentacji niezbędnej do realizacji Zamówienia zostanie przekazany przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
III.

Miejsce i termin złożenia oferty

1. Ofertę należy przesłać w jeden z poniżej wskazanych sposobów:
a. drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail: b.engelbrecht@dlawas.org
b. osobiście w Biurze Zamawiającego: Fundacja Dla Was, 84-230 Rumia, ul. Wileńska 58,
c. pocztą lub kurierem w Biurze Zamawiającego: Fundacja Dla Was, 84-230 Rumia, ul. Wileńska 58
2. Oferty należy złożyć do dnia 28.10.2020 r., do godziny 14.00
(decyduje data i godzina wpływu w jeden z powyżej wskazanych sposobów).

IV.

Sposób przygotowania oferty

1. Oferta musi zawierać:
a) „Formularz ofertowy”, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynku,
b) dokument potwierdzający posiadanie wpisu KRAZ (np. aktualny wydruk internetowy wygenerowany nie
wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert) – jeśli dotyczy.
c) wydruk z CEIDG lub KRS (wygenerowany nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu składania
ofert) – jeśli dotyczy.
d) CV osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.
e) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe
(telefon, e-mail), NIP, REGON.
4. Oferta musi być podpisana przez osobą upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy.
5. Oferta musi zawierać ceny poszczególnych elementów oferty.
6. Ceny w ofercie muszą być przedstawione w PLN jako ceny brutto (zawierać podatek VAT), zaokrąglone do
dwóch miejsc po przecinku.
7. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat
i podatków (składki ZUS, podatek itp.).
8. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem
i złożeniem oferty.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyników postępowania.
10.Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę.
V.

Ocena ofert

Informujemy, że niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozeznanie rynku ma na celu
potwierdzenie, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania
się z wybranymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania kalkulacji ceny.

VI.

Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego.
b) Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na etapie składania ofert.
c) Wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.
d) Odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
e) Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do rozeznania rynku

………………………, dnia ………………

………………………………………………….
Dane Wykonawcy
(nazwa, adres, NIP, REGON)

Dotyczy rozeznania rynku na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z
kompleksową diagnozą UP oraz opracowaniem Indywidualnego Planu Działania w związku z realizacją
Projektu pn. ”Kierunek-PRACA!” nr RPPM.05.02.02-22-0039/19!” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.02. Aktywizacja
zawodowa, Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa.
FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na rozeznanie rynku składamy niniejszą wycenę i oferujemy przeprowadzenie usługi w
poniżej podanej cenie:
Cena
jednostkowa
Rodzaj zajęć

brutto za 1

Liczba godzin

Łączna kwota zamówienia
brutto

godzinę
(A)

(B)

(A x B = C)

przeprowadzenie
indywidualnego poradnictwa
zawodowego wraz z
kompleksową diagnozą UP

600

oraz opracowaniem IPD
4 godziny x 150 UP = 600 godzin

Oświadczenia:
1. Oświadczam/y, iż zapoznałem/am się z treścią rozeznania rynku i wymogami Zamawiającego nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim określone.
2. Oświadczam/y, iż dysponujemy niezbędnym zapleczem oraz potencjałem gwarantującym rzetelne
wykonanie zamówienia.

3. Oświadczam/y, iż znajduje/my się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe
wykonanie zamówienia.
4. Oświadczam/y, iż podana cena brutto jest ceną uwzględniającą wszystkie koszty wykonania zamówienia.
5. Oświadczam/y, iż w przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: (imię, nazwisko, telefon, e-mail).
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………..…………………………..
(pieczęć i czytelny podpis
Wykonawcy lub osoby działającej
w imieniu Wykonawcy )

