............................................
pieczęć zamawiającego
Słupsk, dnia 02.03.2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Spółdzielnia Socjalna „Bociek”, ul. Sportowa 34, 76 – 200 Słupsk, zaprasza do złożenia
oferty, której przedmiotem zamówienia jest:
przeprowadzenie Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego w ramach projektu pn.
„Czas na zmianę! - edycja 2” dla 7 osób, zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk
Zakres: współpraca UP z doradcą zawodowym prowadząca do sprecyzowania i określenia celu
działania, a tym samym wybranie odpowiedniego dla UP szkolenia zawodowego. Wymiar
wsparcia 4 godz./UP łącznie 28 godz.
1 godzina oznacza godzinę zegarową (60 minut)
2. Termin realizacji zamówienia:
• III.2020 r.
Zajęcia mają być przeprowadzone od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 – 15:00.
3. Istotne warunki zamówienia:
I. Wymagania dla prowadzących:
- wykształcenie wyższe;
- co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego;
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu związanego z przedmiotem zamówienia czyli
przeprowadzone co najmniej 28 godz. Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego,
potwierdzone referencjami, zaświadczeniami itp.
II. Prowadzący będzie zobowiązany do przygotowania i przedłożenia koordynatorowi projektu
Indywidualnych Planów Działań dla każdego uczestnika, kart wsparcia indywidualnego, a
także wypełniania innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez koordynatora, m.in.
protokołu odbioru godzin, ewidencji liczby godzin.

III. Warunki kwalifikowalności osoby wykonującej zadania w projekcie: zaangażowanie
zawodowe osoby wykonującej zadania na podstawie stosunku cywilnoprawnego,
samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania we wszystkich projektach, w których w
danym miesiącu realizuje zadania, łącznie z zadaniami w ramach projektu „Czas na zmianę! edycja 2”, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie. Obciążenie wynikające z zadań w
projekcie nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań
powierzonych osobie.
IV. Spółdzielnia Socjalna „Bociek” zapewnia salę wykładową na terenie miasta Słupska.

V. Wykonawca we własnym zakresie ponosi koszty związane z dojazdem do miejsca szkolenia
oraz wyżywieniem.
VI. Osoba lub osoby zostaną zatrudnione na umowę zlecenie/ umowę na świadczenie usług w
przypadku działalności gospodarczej.
VII. Osoba wykonująca zadanie w ramach projektu będzie wykazana jako personel projektu,
tzn. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a zatrudniająca pracowników i
składająca ofertę, ma obowiązek osobiście realizować zadanie, tzn. nie może podzlecać
wykonania zadania osobom trzecim, pracownikom.
Nie ma możliwości zlecania usługi wykonania zadania w niniejszym zamówieniu.
4. Podstawowym kryterium oceny będzie cena oraz doświadczenie
Lp.
1)
2)

Kryterium
Cena
Doświadczenie

waga
80%
20%

Oznaczenie/skrót
C
D

1) CENA:
a) cena usługi szkoleniowej: można uzyskać maks. 80 punktów;
b) ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z
następującym wzorem:
C=(Cn / Cob) x 100 x 80%

Cn- cena najniższa z oferowanych
Cob- cena oferty badanej
80%- waga kryterium (przyjmuje się, że 1% = 1 pkt, co da wynik punktowy w kryterium C)
2) DOŚWIADCZENIE W PRACY NA STANOWISKU DORADCY ZAWODOWEGO
a) maksymalna liczba punktów w kryterium D- 20 punktów
b) liczba punktów w kryterium D zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
D = (DO/ DMAX)* 100pkt * 20%
D– liczba punktów za kryterium doświadczenie
DO – lata doświadczenia na stanowisku doradcy zawodowego
DMAX – najwięcej lat doświadczenia w pracy na stanowisku doradcy zawodowego
20%- waga kryterium (przyjmuje się, że 1% = 1 rok doświadczenia, co da wynik punktowy w
kryterium D)

5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, poprzez wpisanie swojej oferty cenowej w poniższej
części formularza wraz ze złożeniem podpisu osoby upoważnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy.
Do oferty należy dołączyć:
• CV,
•

dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje- dyplom,
zaświadczenie,

•

dokumenty potwierdzające doświadczenie- zaświadczenie, referencje, umowa o
pracę, świadectwa pracy

• oświadczenie o spełnieniu warunków kwalifikowalności - załącznik nr 2,
• oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych
6. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 09.03.2020 r. do godz. 15:00 osobiście u
zamawiającego lub pocztą na adres siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul.
Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk).
7. Wybór oferty nastąpi w dniu: 11.03.2020 r.
8. Zapłata za wykonanie przedmiotu oferty nastąpi po dokonaniu odbioru/przyjęcia przez
Zamawiającego w ciągu 14 dni od otrzymania faktury/rachunku.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- anulowania zapytania bez podawania przyczyny,
10. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Sabina Krawiec, tel. 509342552

\

zał. nr 1
……………………………………
(pieczęć firmowa)
FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:
Spółdzielnia Socjalna „Bociek”
ul. Sportowa 34
76-200 Słupsk
2. Opis przedmiotu zamówienia
przeprowadzenie Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego w ramach projektu pn.
„Czas na zmianę! - edycja 2” dla 7 osób, zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk
3. Nazwa Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Niniejszym składamy ofertę cenową na usługę będącą przedmiotem zamówienia opisanego
powyżej:
Lp. Nazwa usługi

1.

j.m.

Przeprowadzenie
1
Indywidualnego
Poradnictwa
Zawodowego
w
ramach projektu pn.
„Czas na zmianę! edycja 2” dla 7 osób,
zamieszkałych
na
terenie Gminy Słupsk

Przewidywana
wielkość usługi

Cena
jednostkowa
(brutto)

28

……………………………………
Podpis Wykonawcy

Wartość
(brutto)

zał. nr 2

...................... dn.......................

………………………………………….
dane Wykonawcy
Oświadczenie o spełnieniu warunków kwalifikowalności
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że w dniu składania oferty na wykonanie zadań w projekcie
„Czas na zmianę! - edycja 2” spełniam/ nie spełniam* warunki kwalifikowalności, o których
mowa w zapytaniu ofertowym.
Jestem świadomy/a, że będę zobowiązany/a przedkładać zlecającemu wykonanie zadania w
projekcie „Czas na zmianę! - edycja 2” ewidencję godzin pracy i zadań realizowanych
w ramach wszystkich projektów, w których będę zaangażowany/a, bez względu na formę
zatrudnienia.
W przypadku podjęcia pracy w innym projekcie/projektach zobowiązuję się do
niezwłocznego poinformowania Koordynatora Projektu.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

……………………………………
Podpis Wykonawcy

zał. nr 3
...................... dn. ......................
OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych
Przystępując do udziału w postępowaniu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 907 z
późniejszymi zmianami) w związku z zapytaniem ofertowym na zadania pn.:
przeprowadzenie Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego w ramach projektu pn. „Czas
na zmianę! - edycja 2” dla 7 osób, zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk
oświadczam/ oświadczamy*, że spełniam/spełniamy warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1. Posiadania, wymaganych przepisami prawa, uprawnień do wykonywania działalności
lub czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
oaz nie podlegam/ podlegamy* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

……………………………………
Podpis Wykonawcy

