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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/DPP 
 

MROZEK MACIEJ „EKSPERT” 
zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: świadczenie usług z zakresu doradztwa 
zawodowego, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań 
w ramach projektu „TWARDE UPRAWNIENIA - podstawą rozwoju kariery zawodowej”, nr: POWR.01.02.02-04-0175/15-00, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych , 
realizowanego w okresie 02.05.2016 do 30.06.2017. 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
MROZEK MACIEJ „EKSPERT” 
ul. Józefa Twardzickiego 60 
85-796 Bydgoszcz 
NIP: 5541875586 
REGON: 092950052 
tel. 501 670 814 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu „Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (wersja  z dnia 10 kwietnia 2015 r.). Niniejsze postępowanie nie 
podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z zakresu: doradztwa zawodowego, sporządzenie IPD dla 60 
uczestników/czek projektu, poradnictwa zawodowego dla 60 uczestników/czek projektu oraz pośrednictwa pracy dla 60 
uczestników/czek projektu „TWARDE UPRAWNIENIA - podstawą rozwoju kariery zawodowej”. 
 
Uczestnikami Projektu są wyłącznie osoby w wieku od 18 do 29 lat, (w tym w szczególności w wieku 18-24 lata), także osoby 
niepełnosprawne, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 
posiadające niskie kwalifikacje tj. wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne (maksymalnie poziom ISCED 3), należące 
do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracujące (bierne zawodowo), nie kształcące się (tj. nie 
uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolące się (tj. nie uczestniczące w pozaszkolnych 
zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 
potrzebnych do wykonywania pracy), które nie brały udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków 
publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni. 
 
Termin wykonania zamówienia: 
Przewidywany termin realizacji zamówienia: od maja 2016 (od dnia podpisania umowy) do 31 marca 2017 r. 
 
Miejsce realizacji zamówienia: 
Doradztwo zawodowe, poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy świadczone będzie na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. Dokładna lokalizacja będzie ustalana indywidualne w porozumieniu z Zamawiającym. Miejsce 

prowadzenia zajęć będzie dobierane zgodnie z potrzebami Uczestników projektu. 
 
Wspólny Słownik Zamówień: 

 CPV 85312320-8 Doradztwo zawodowe 

 CPV 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy 
 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wywiady/konsultacje o charakterze indywidualnych spotkań stacjonarnych z 
podziałem na zadania: 
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a) Doradztwo zawodowe 

Zakres przedmiotowy:   

 identyfikacja potrzeb uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, 
możliwości doskonalenia zawodowego)  

 opracowanie dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania 
 
Indywidualny Plan Działania jest przygotowywany przy udziale uczestnika projektu i zawiera w szczególności: 

 opis obecnej sytuacji uczestnika projektu; 

 zdiagnozowane przyczyny jego pozostawania bez zatrudnienia; 

 opis działań możliwych do zastosowania w ramach określonej pomocy; 

 opis działań planowanych do samodzielnej realizacji przez uczestnika w celu poszukiwania pracy;  

 planowane terminy realizacji poszczególnych działań; 

 formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z doradcą zawodowym; 

 termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania. 
 
Liczba godzin doradztwa: 60 uczestników x 3h (pierwsze spotkanie x 2h/osobę, drugie spotkanie x 1h/osobę) = 180h 
Przez jedną godzinę doradztwa należy rozumieć jedną godzinę zegarową (60 min).  
 

b) Poradnictwo zawodowe 
Zakres przedmiotowy:   

 udzielanie pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn pozostawania bez zatrudnienia; 

 udzielanie pomocy w poszukiwaniu sposobów rozwiązania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia m.in. 
poprzez wskazanie szkoleń i innych form wsparcia (poza poradnictwem zawodowym), które przyczynią się do 
zwiększenia szans uczestnika projektu na podjęcie zatrudnienia; 

 udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca zatrudnienia oraz planowaniu kariery 
zawodowej, a także na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w 
szczególności na: 

 udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia; 

 udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, 
podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych; 

 udzielanie informacji nt. instytucji, które mogą pomóc uczestnikowi projektu w podjęciu zatrudnienia; 
 
Liczba godzin doradztwa: 60 uczestników x 3h (3 spotkania x 1h/osobę) = 180h 
Przez jedną godzinę doradztwa należy rozumieć jedną godzinę zegarową (60 min).  

 
c) Pośrednictwo pracy 

Zakres przedmiotowy:  

 pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców; 

 upowszechnianie ofert pracy uczestnikom projektu; 

 inicjowanie i organizowanie spotkań pracodawców z uczestnikami projektu, na których pracodawca przedstawia 
oferty pracy lub/i ma możliwość kontaktu z uczestnikami projektu zainteresowanymi podjęciem pracy; 

 udzielanie pracodawcom poszukującym pracowników informacji nt. uczestników projektu w zakresie 
umożliwiającym wstępną ocenę uczestnika projektu pod kątem ewentualnego zatrudnienia; 

 informowanie uczestników projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy; 

 inne usługi określone przez Beneficjenta w ramach projektu związane ze świadczeniem pośrednictwa pracy na 
rzecz uczestnika projektu. 

 
Liczba godzin pośrednictwa: 60 uczestników x 3h (2 spotkania x 1,5h/osobę) = 180h 
Przez jedną godzinę pośrednictwa należy rozumieć jedną godzinę zegarową (60 min). 
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5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia: 
5.1. Warunki udziału w postępowaniu są wspólne dla wszystkich części zamówienia. 
5.2. O realizacje zamówienia mogą ubiegać oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wykonania 
zamówienia. 
5.3. Przez niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, rozumie się: 

 wykształcenie wyższe/wyższe zawodowe lub kwalifikacje potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem/innym 
dokumentem umożliwiającym przeprowadzenie danego wsparcia (doradztwo/poradnictwo/pośrednictwo). 
Spełnienie warunku na podstawie przedłożenia CV wg wzoru z załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania, wraz z kopią 
dyplomu ukończenia studiów wyższych, lub kopią świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, a także kopią 
innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty, itp.); 

 doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w 
danej dziedzinie nie może być krótsze niż 2 lata. Spełnienie warunku na podstawie opisu doświadczenia wg wzoru z 
załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania. Zamawiający może poprosić o kopię dokumentów poświadczających 
wykonanie usług wymienionych w załączniku nr 3 (umowy, referencje, itp.);  
 

6. Informacje o wykluczeniu: 
Z udziału w postępowaniu wyłączone są 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 Oferentem, polegające 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 
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 

Spełnienie warunku na podstawie oświadczenia wg wzoru z załącznika nr 4 do niniejszego Zapytania. 
 
7. Oferenci (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy), którzy nie przedłożą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, 
zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych. 
 
8. Inne istotne warunki zamówienia: 

a) Limit zaangażowania personelu projektu/osób zaangażowanych w realizację wszystkich projektów finansowanych z 
funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych 
Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 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.  Przed podpisaniem umowy  
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas 
trwania umowy; 

b) Wykonawcą nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub 
instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że 
nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020). 

 
9. Informacje dodatkowe: 
Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów, dotyczących zrealizowanej usługi, 
przekazywanych Zamawiającemu (karty pracy, ankiety), zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji; 
   
 
10. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:  

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób skierowanych na doradztwo/poradnictwo/pośrednictwo; 



 
 
 

 

 
„Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 

 

 
                 

b) W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji Zamawiający dokona stosownych zmian w  formie aneksu do umowy. W 
przypadku zwiększenia wartości zamówienia zakres zmian może dotyczyć zwiększenia wartości zamówienia w 
wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie. 

 
11. Udział podwykonawców: 
Zamawiający wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia. 
 
12. Możliwość składania ofert częściowych: 
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w podziale na zadania: 

a) Zadanie I – doradztwo zawodowe 
b) Zadanie II – poradnictwo zawodowe 
c) Zadanie III - pośrednictwo pracy  

 
13. Kryteria wyboru ofert: 
13.1. Kryteria wyboru ofert są wspólna dla wszystkich części zamówienia. 
13.2. Zamawiający określił dwa kryteria oceny ofert:  

 Kryterium 1 – cena, 

 Kryterium 2 - doświadczenie. 
 

 Cena (K1): waga 50% (maksymalnie 50 pkt.) 

Kryterium cena (K1) będzie oceniane w wyniku porównania ceny oferty minimalnej (Cmin.) z ceną podaną w ofercie 
rozpatrywanej (Cor.) dla każdego zadania oddzielnie, tj: 
 

 Liczba punktów K1 = (C min./  Cor.)  x 50 
 gdzie:  
 K1 – kryterium 1 
 Cmin. – najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród ofert 
 spełniających wymogi Zapytania ofertowego   
 Cor.   – cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oferty rozpatrywanej 

 
Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej określona wartością liczbową i słowną i musi być ceną brutto, 
tzn. obejmować wszystkie należne podatki, składki ZUS, obciążenia i koszty. Do oceny brana będzie pod uwagę 
proponowana cena za 1 godzinę zegarową danego wsparcia. 
 
W ramach niniejszego kryterium Oferent może uzyskać maksymalnie 50 punktów.  
 

 Doświadczenie (K2): waga 50% (maksymalnie 50 pkt.) 
Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę zrealizowanych godzin zajęć zbieżnych 
 tematycznie tj. indywidualnych zajęć z zakresu doradztwa lub poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy. 
Doświadczenie należy wykazać załącznikiem nr 3. 

 
Doświadczenie (na załączniku nr 3) wykazuje się w podziale na zadania. 
Zadanie I – doradztwo zawodowe 
Zadanie II – poradnictwo zawodowe 
Zadanie III - pośrednictwo pracy  
 W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, należy przedstawić odpowiednio dwa lub trzy załączniki 
nr 3, wykazując liczbę godzin, dla każdego zadania oddzielnie. 

 
 Kryterium doświadczenie (K2) będzie oceniane w wyniku porównania liczby godzin przeprowadzonego doradztwa 
 zawodowego/poradnictwa zawodowego/pośrednictwa pracy podanej w ofercie rozpatrywanej (Dor.) z ofertą z 
 największą liczbą godzin przeprowadzonego doradztwa zawodowego/poradnictwa zawodowego/pośrednictwa 
 pracy (Dmax.), tj: 
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 Liczba punktów K2 = (Dor./  Dmax.)  x 50  

 gdzie:  

 K2 – kryterium 2 

Dor.   – liczba godzin przeprowadzonego doradztwa zawodowego/poradnictwa zawodowego/pośrednictwa pracy 

oferty rozpatrywanej 

Dmax. – najwyższa liczba godzin przeprowadzonego doradztwa zawodowego/poradnictwa 

zawodowego/pośrednictwa pracy, spośród ofert spełniających wymogi Zapytania ofertowego. 

 

 W ramach niniejszego kryterium Oferent może uzyskać maksymalnie 50 punktów.  

 

KOŃCOWA OCENA OFERTY stanowi sumę punktów uzyskanych za kryterium cena oraz kryterium doświadczenie (dla każdego 

zadania oddzielnie): K1+K2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów dla danego 

zadania. 

 

14. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z 

wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.  

14.1.  Zamawiający w trakcie oceny ofert ma możliwość weryfikacji spełnienia warunków zastrzeżonych w niniejszym 

zapytaniu poprzez żądanie dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.  

 

15. Opis przygotowania oferty:  

15.1. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie, bądź na wybrane Zadania.  

15.2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna zostać w pełni wypełniona.  

15.3. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu ofertowy cenowej stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania. 

Należy do niej załączyć:  

a. Curriculum Vitae – zał. nr 2; 
b. Oświadczenie Oferenta dotyczące posiadanego doświadczenia zawodowego – zał. nr 3; 
c. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - zał. nr 4; 
d. W przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, aktualne zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 10 niniejszego zapytania ofertowego oraz kopia wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, potwierdzona za zgodność z oryginałem; 

e. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia, referencje.  
 

16. Miejsce i termin składania ofert:  

16.1. Oferty można składać listownie na adres MROZEK MACIEJ „EKSPERT”, ul. Józefa Twardzickiego 60, 85-796 Bydgoszcz 

(decyduje data i godzina wpływu), osobiście w siedzibie Zamawiającego ul. Józefa Twardzickiego 60, 85-796 Bydgoszcz (w dni 

robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00, decyduje data i godzina wpływu), lub e-mailem na adres: 

bydgoszcz@ekspert-szkolenia.pl (decyduje data i godzina wpływu). 

16.2. Termin składania ofert upływa 18 maja 2016 roku o godz. 16.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

17. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty: 

17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia. W ciągu 7 dni kalendarzowych Zleceniodawca dokona oceny złożonych ofert 

i w sytuacjach wymagających doprecyzowania ze strony Oferentów, wezwie ich do złożenia wyjaśnień.  

17.2. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne.  

17.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami, w przypadku 
złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie. 
 
18. Dodatkowe informacje: 

18.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny; 

mailto:bydgoszcz@ekspert-szkolenia.pl
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18.2. Każdy Oferent, niezależnie od tego czy prowadzi, czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę 

brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego; 

18.3. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich;   

18.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  

18.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych 

strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów 

poniesionych przez Zamawiającego w związku z przeprowadzeniem zajęć w innym terminie.  

 

 
Sporządzono: 04.05.2016 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


