Wrocław, dn. 05.07.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1/DK/SDM/07/2017 opublikowane w dniu 05.07.2017 r.
na stanowisko
doradca klienta
(Kod CPV 85312320-8)
Usługi doradztwa
wg poniższej specyfikacji.
I.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Postępowanie wstępne
Zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach projektu nr POWR.01.02.02-020157/15 pt. „Szansa dla Młodych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Zamawiającym jest Fundacja „Manufaktura Inicjatyw” (adres ul. Parkowa 13, 51-616
Wrocław).
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na: ilość godzin
średniego miesięcznego zaangażowania 90 godzin jak i łącznych 180 godzin.
Wybór Wykonawcy odbywa się z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej
przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29
stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze
zm.).
Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie Zamawiającego
http://www.manufakturainicjatyw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego.
Oferty mogą składać także wykonawcy nie indywidualni.
Termin realizacji usługi 17.07.2017-31.03.2018
Kod CPV 85312320-8: Usługi doradztwa.

II. Przedmiot zapytania ofertowego:
1. Przedmiot zapytania obejmuje usługę przeprowadzenie Doradztwa Klienta dla uczestników
projektu. Zamówienie można realizować w podziale na części, jak również łącznie. Spotkania z
beneficjentami będą odbywały się w Centrum Aktywizacji Społecznej ( CAS) w Dzierżoniowie
ul. Nowowiejska 88 oraz w Ochotniczym Hufcu Pracy w Strzelinie ul. Pocztowa
Zaangażowanie: śred.44 os x 40h/os = 1760 godz.– wsparcie Doradcy Klienta przeznaczone jest
dla wszystkich uczestników
projektu skierowanych na szkolenia zawodowe i staże. Do zadań
Doradcy Klienta będzie należała całościowa i stała opieka nad UP oraz kompleksowe
indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i
kompetencjami danego UP, w tym m.in. : nadzór nad realizacją i aktualizacja IPD, organizacja

staży i szkoleń oraz nadzór nad ich realizacją, wparcie psychologiczne i motywacyjne UP,
kontakt z pracodawcami i szeroko rozumiana pomoc w znalezieniu zatrudnienia przez danego
UP2. Obszar: Powiat strzeliński i powiat dzierżoniowski ;
3. Planowany termin realizacji – 07.2017r. -03.2018r.
4. Planowane zaangażowanie:
• 2 osoby x średnio 90 godzin/miesiąc (łącznie 2 osoby x 880 godzin = 1760 godzin)
lub
• 1 osoba x średnio 180 godzin/miesiąc (łącznie 1 osoba x 1760 godzin = 1760 godzin)

III.

Warunki udziału w postępowaniu
1. W przypadku usługi Doradcy Klienta wymagane jest spełnienie poniższych kryteriów
koniecznych (potwierdzonych stosownymi dokumentami):
a) Wykształcenie
•
•

średnie – obligatoryjnie

•
•

Znajomość rynku pracy obejmująca obszar usługi z zapytania ofertowego- obligatoryjnie
Min. 1 rok udokumentowanego doświadczenia w realizacji indywidualnego pośrednictwa
pracy– obligatoryjnie
Min. 1 rok udokumentowanego doświadczenia w organizacji staży lub szkoleń –
obligatoryjnie
Min. 2 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji indywidualnego pośrednictwa
pracy i/lub pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla osób bezrobotnych/biernych zawodowododatkowo.
Min. 2 letnie udokumentowane doświadczenie w organizacji staży lub szkoleń - dodatkowo.

Wykształcenie wyższe – dodatkowo
b) Doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:

•
•

•

Powyższe weryfikowane będzie na podstawie przedłożonych informacji w CV, oświadczeniu
(załącznik nr 2), wykazie usług (załącznik nr 4) oraz na podstawie innych dokumentów
potwierdzających.
2. Do udziału w postępowaniu dopuszczone mogą być osoby, które nie są powiązane z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, co weryfikowane będzie na podstawie
oświadczenia (załącznik nr 3)
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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) 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.
3.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego zawiera minimalne wymagania
stawiane przez Zamawiającego, których spełnienie będzie weryfikowane na etapie
oceny formalnej. Oferty, które nie będą spełniać minimalnych wymagań będą
odrzucane na etapie oceny formalnej.
4. Zamawiający przewiduje wybór 1 lub 2 doradców klienta.
5. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego przestrzegania
Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz innych dokumentów krajowych i europejskich
odnoszących się do realizacji projektów w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych, w szczególności przestrzegania limitu 276 h miesięcznie łącznego
zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych
źródeł.
IV.

Termin i miejsce złożenia ofert
Zainteresowani realizacją przedmiotu zapytania ofertowego powinni przesłać lub
złożyć pisemną ofertę w biurze Fundacji „Manufaktura Inicjatyw” we Wrocławiu
(ul. Parkowa 13, 51-613 Wrocław) do dnia 13.07.2017 do godziny 15:00. Za
dotrzymanie terminu uznaje się datę przesłania oferty.
Dopuszcza się możliwości składania ofert drogą elektroniczną (skan dokumentów). Na
adres mailowy i.tarnogorska@manufakturainicjatyw.pl

V. Termin związania ofertą
Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami
1) Osoba upoważnioną ze strony Zamawiającego zapytania ofertowego do kontaktów
z Oferentami jest Pani Iwona Tarnogórska Sulik tel. 888 907 242. Kontakt w dni
robocze w godzinach 11:00-13:00.
2) Wszystkie pytania i wątpliwości związane z niemniejszym postępowaniem należy
zgłaszać w formie pisemnej na adres mailowy:
i.tarnogorska@manufakturainicjatyw.pl
VII. Oferta
Oferta powinna zawierać:

1.
2.
3.
4.

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 1;
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2;
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – Załącznik nr 3;
Wykaz usług potwierdzający wiedzę, umiejętności, doświadczenie Wykonawcy,–
Załącznik nr 4;
5. CV z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów koniecznych
oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych.
Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczone za zgodność z oryginałem. Dopuszcza się możliwość składania dokumentów
faxem lub drogą elektroniczną (skan dokumentów).
VIII. Ocena ofert
1. Ocena ofert jest dwuetapowa
1 etap – ocena formalna
2 etap – ocena merytoryczna
2. Ocena formalna odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu ofert i ma na celu
sprawdzenie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści zapytania
ofertowego.
3. Zamawiający odrzuca oferty, jeśli:
1) Oferta została złożona po wyznaczonym terminie
2) Do oferty nie załączono wypełnionego i podpisanego
▪ Formularza ofertowego - Załącznik nr 1;
▪ Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2;
▪ Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – Załącznik nr 3;
▪ Wykazu usług potwierdzający wiedzę, umiejętności, doświadczenie Wykonawcy, –
Załącznik nr 4;
▪ CV z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
3) Oferta nie spełnia kryteriów koniecznych.
4. Oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostaną dopuszczone do oceny
merytorycznej i wyboru oferty najkorzystniejszej.
5. Kryteria oceny merytorycznej ofert:
1) Cena =60%
2) Cena – cena brutto za realizację zamówienia ogółem brutto w tym podatek VAT
(zgodnie z wykazem wskazanym w formularzu ofertowym) – maksymalna liczba
punktów dla tego kryterium wynosi 60 pkt. -wyliczana wg wzoru

•

Cena brutto najtańszej oferty
Ilość punktów = ------------------------------------------------------ x 60
Cena brutto ocenianej oferty
Suma punktów oferty zostanie obliczona według wzoru: S „x” = C + D gdzie:

-C – punkty za kryterium „cena za realizację zamówienia”;

- D – punkty za kryterium dodatkowe
• Wykształcenie wyższe – 10 pkt.
• Min. 2 letnie udokumentowane doświadczenie w organizacji staży lub szkoleń - 5 pkt.
• Min. 2 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji indywidualnego
pośrednictwa pracy i/lub pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla osób
bezrobotnych/biernych zawodowo- 20 pkt.
3) Suma punktów oferty zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
4) Zamawiający dokona wyboru 1 lub 2 najkorzystniejszych ofert spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty
z najwyższą liczbą punktów.
6. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
• wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie
wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie
wymagają wyjaśnienia;
• wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający zwróci
się o udzielenie wyjaśnień.
Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, jeżeli cena lub koszt oferty, lub ich istotne części
składowe w opinii Zamawiającego, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzą jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.
8. Oferenci, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w
formie pisemnej (mailowo lub na adres wskazany w ofercie).
9. Wybór najkorzystniejszych ofert odbywa się na posiedzeniu komisji oceniającej
oferty składającej się z pracowników Zamawiającego.
10. Zamawiający może prowadzić negocjacje z oferentami, których oferta została
wybrana.
11. Po wyborze najkorzystniejszych Ofert Zamawiający wezwie niezwłocznie oferentów,
którzy złożyli najkorzystniejsze oferty do zawarcia umowy.

IX. Postanowienia końcowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym
czasie bez podania przyczyny;
2) Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty;

2.

3.

3) Zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu;
4) Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie
postępowania;
5) Wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.
Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty
zgodnie z ogłoszeniem są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami
ogłoszenia.
Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
4) Załącznik nr 4 – Wykaz usług potwierdzający wiedzę, umiejętności, doświadczenie
Wykonawcy;

…………………………………
Data i podpis Zamawiającego

