Jaworzno, dnia 26.04.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 01/POWR.01.02.01-24-0402/2016

dotyczące realizacji usługi obejmującej:
-

ocenę kwalifikowalności kandydatów do udziału w projekcie,

-

identyfikację i diagnozę potrzeb uczestników projektu (IPD), w tym weryfikację
i aktualizację IPD,

-

poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym
podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych;

-

warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;

-

coaching indywidualny uczestników projektu

pt. „Młody budowlaniec - sukces zawodowy” nr POWR.01.02.01-24-0402/15
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy
Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
I.

ZAMAWIAJĄCY

Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Darwina 17
43-603 Jaworzno
II.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych
i proceduralnych:
Jacek Skalny
e-mail: jacekskalny@cargo.edu.pl
tel. 784 065 942
III.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z zasadą
konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego
zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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IV.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
85.31.23.20-8 – usługi doradztwa
85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

V.
1.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących usług:

1.1. Ocena kwalifikowalności kandydatów do udziału w projekcie
a. elementy wsparcia:
-

weryfikacja poziomu motywacji i postawy wobec nauki i pracy wśród 60 osób
zgłaszających chęć do udziału w projekcie oraz spełniających warunki
kwalifikowalności;

-

wyłonienie 50 uczestników projektu;

b. zakres wsparcia: 3 godziny/osobę * 60 osób (180 godzin);

1.2. Identyfikacja i diagnoza potrzeb uczestników projektu (opracowanie strategii
rozwoju poszczególnych uczestników - IPD), w tym weryfikacja i aktualizacja
IPD;
a. elementy wsparcia:
-

identyfikacja potrzeb, oczekiwań, mocnych i słabych stron uczestnika. Ustalenie
działań i form pomocy w ramach danego projektu wraz z opisem działań oraz
efektami zamierzonymi po ich realizacji;

-

ustalenie działań do samodzielnej realizacji przez uczestnika wraz z efektami ich
zrealizowania;

-

terminy realizacji wspólnie ustalonych działań;

-

formy współpracy, planowana liczba i terminy konsultacji z doradcą zawodowym;

-

terminy i warunki zakończenia realizacji IPD przez uczestnika;

-

monitoring przebiegu realizacji IPD (weryfikacja lub modyfikacja IPD, w przypadku
zaistnienia zmian w sytuacji danej osoby, której udzielane jest wsparcie
szkoleniowo-doradcze).

b. zakres wsparcia:
-

w ramach opracowania IPD: 6 godzin/osobę * 50 osób (300 godzin), 50 IPD;

-

w ramach weryfikacji i aktualizacji IPD: 2 godziny/osobę * 50 osób (100 godzin);

1.3. poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,
w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych
uczestników projektu (proces, w którym doradca zawodowy pracuję wspólnie
z uczestnikiem nad świadomym i samodzielnym podjęciem decyzji dotyczących drogi
rozwoju zawodowego w kontekście uwarunkowań rynku pracy);
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a. elementy wsparcia:
-

wywiad - zebranie informacji o uczestniku;

-

badanie testowe - obejmują zastosowanie różnych narzędzi standaryzowanych
mających
na
celu
zdiagnozowanie
oraz
określenie
indywidualnych
predyspozycji/preferencji uczestnika oraz jego możliwości związanych np. ze
zmianą czy podnoszeniem kwalifikacji, zmianą lub wyborem zawodu lub podjęciem
pracy;

b. zakres wsparcia: 4 godziny/osobę * 50 osób (200 godzin)

1.4.

warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (celem warsztatów jest nabycie
umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Podczas zajęć każdy
z uczestników będzie mógł przeanalizować swoją sytuację zawodową oraz
przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne; zajęcia pozwolą również
przygotować się do rozmowy z pracodawcą).

a. elementy wsparcia:
-

identyfikacja mocnych i słabych stron – określenie potencjału zawodowego i swojej
sytuacji na rynku pracy;

-

znajomość zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas rozmowy
kwalifikacyjnej;

-

profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych;

-

stworzenie własnej oferty pracy;

-

analiza lokalnego rynku pracy;

-

autoprezentacja w kontakcie z pracodawcą;

b. zakres wsparcia: 24 godziny/grupa * 5 grup (120 godzin)
1.5. coaching indywidualny:
a. elementy wsparcia:
-

aktywizacja społeczna i zawodowa poprzez poprawę wizerunku i wiary we własne
siły i możliwości;

-

umocnienie poczucia własnej wartości oraz poczucia bycia użytecznym na rynku
pracy;

b. zakres wsparcia: 3 godziny/osobę * 50 osób (150 godzin)

2.

Uczestnikami projektu są osoby zamieszkujące na obszarze województwa śląskiego
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w wieku 18 - 24 lata, bez pracy, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.
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VI.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od dnia podpisania umowy do
marca 2017 r.. Zajęcia prowadzone będą:
-

zajęcia indywidualne od poniedziałku do soboty w godzinach/terminie uzgadnianych
z uczestnikiem projektu,

-

grupowe od poniedziałku do soboty (pomiędzy 8.00 a 17.00). Szczegółowe
harmonogramy szkoleń zostaną przedstawione Zamawiającemu po zrekrutowaniu
uczestników projektu.

2.

Poszczególne etapy zamówienia powinny być realizowane zgodnie z harmonogramem
projektu, tj.:
-

ocena kwalifikowalności kandydatów do udziału w projekcie 60 osób: maj - lipiec
2016 r.;

-

identyfikacja potrzeb uczestników - IPD 50 osób: czerwiec - sierpień 2016 r.,
monitoring i aktualizacja IPD: listopad 2016 r. - marzec 2017 r.;

-

poradnictwo zawodowe 50 osób: listopad 2016 r. - marzec 2017 r.;

-

warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 50 osób: listopad 2016 r. - marzec 2017 r.;

-

coaching indywidualny 50 osób: listopad 2016 r. - marzec 2017 r.

3.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji zamówienia.

4.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na obszarze Subregionu Centralnego
województwa śląskiego, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

VII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY

1. Udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Oferenci, którzy spełniają poniższe
warunki:
a) prowadzący poszczególne zajęcia posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne
w kierunku psychologii doradztwa zawodowego albo podobne albo ukończone
odpowiednie studia podyplomowe, co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe
w pracy z osobami bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy, wiedzę
nt. rynku pracy, poradnictwa zawodowego, kształcenia ustawicznego, aktów
prawnych dot. rynku pracy;
b) posiadają min. 2 – letnie doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy / psycholog
/ coach;
c) posiadają doświadczenie zawodowe w pracy z osobami bezrobotnymi/biernymi
zawodowo/poszukującymi pracy;
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d) posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy zawodowego/
psychologa / coacha (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania).
3. Oferenci, którzy nie spełnią któregokolwiek z ww. warunków zostaną wykluczeni
z udziału w zapytaniu.
4. Dopuszcza się składanie częściowe ofert – na poszczególne usługi.
5. Oferta musi zawierać:
a) Cenę (brutto) za przeprowadzenie jednej godziny: oceny kwalifikowalności,
identyfikacji i diagnozy potrzeb uczestników projektu, poradnictwa zawodowego,
warsztatów aktywnego poszukiwania pracy oraz coachingu indywidualnego
obejmującego elementy wskazane w przedmiocie zamówienia oraz cenę łączną,
b) oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów zawartych w pkt VII.2 w zakresie
doświadczenia oferenta;
c) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

VIII.
1.

FORMA TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej wyłącznie na formularzu stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dostarczyć osobiście lub
przesłać z dopiskiem na kopercie:
„Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 01/POWR.01.02.01-24-0402/2016
„Młody budowlaniec - sukces zawodowy”
Nie otwierać do 06.05.2016 r.” do godz. 16:00

2.

Oferty można składać w siedzibie firmy Grupa CARGO Sp. z o.o. Sp. k. przy ul. Darwina
17, 43-603 Jaworzno.

3.

Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.

4.

Termin: oferty należy składać najpóźniej do 06.05.2016 roku do godziny 16:00.

5.

O terminie złożenia decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.

6.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

7.

Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

IX.
1.

KRYTERIA WYBORU OFERTY
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:
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Cena –100% (100 pkt).
Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie cena za przeprowadzenie 1 godziny
wsparcia wykazana na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego - Formularz ofertowy.
Punkty za cenę będą wyliczane wg wzoru:
Najniższa cena oferty
Liczba punktów = ----------------------------------- x 100 x 100%
Cena badanej oferty
Maksymalna liczba punktów: 100
Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.
X.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY, TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA
UMOWY:

1.

Po zakończeniu procedury wyboru Zamawiający prześle informację o wyniku
postępowania do każdego podmiotu, który złożył ofertę oraz zamieści stosowną
informację na swojej stronie internetowej.

2.

Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie
przekazana e-mailowo lub telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania oferty,
prawo zmiany warunków lub do zamknięcia naboru bez wyboru oferty na każdym jego
etapie, w szczególności w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców
zamówienia ofert przekraczających wysokości środków zaplanowanych w budżecie
projektu na realizację niniejszego zamówienia.

4.

Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.

5.

Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz
innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Formularzu ofertowym.

6.

Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na
warunkach określonych przez Zamawiającego.

7.

Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do przedłożenia
dokumentów potwierdzających swoje kwalifikacje i doświadczenie.

8.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie
projektu na realizację niniejszego zamówienia.
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XI.
1.

INFORMACJE O WYKLUCZENIU
W postępowaniu nie mogą brać udział przedmioty, które powiązane są z 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 osobowo lub
kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawanie 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.
W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty
wypełnionego załącznika nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. Podmioty które nie
złożą oświadczenia – nie będą brane pod uwagę.

XII.

INFORMACJE DODATKOWE

1.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655).

2.

Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie sztywno skalkulowane kwoty na
niniejszą ofertę. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje z wybranym
zgodnie z procedurami określonymi w zapytaniu ofertowym Wykonawcą lub odstąpić od
podpisania umowy.

3.

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

5.

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.
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Załącznik 1 – do Zapytania ofertowego
Nr 01/POWR.01.02.01-24-0402/2016

FORMULARZ OFERTOWY
……….…………………………..
/miejscowość i data/
……………………………………
……………………………………
….................................................
/Imię i nazwisko lub Nazwa i adres Wykonawcy/
OFERTA
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące:
realizacji usługi obejmującej ocenę kwalifikowalności kandydatów do udziału w projekcie,
identyfikację i diagnozę potrzeb uczestników projektu (IPD), w tym weryfikację i aktualizację
IPD, poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, warsztaty
aktywnego poszukiwania pracy oraz coaching indywidualny dla uczestników projektu pn.
„Młody budowlaniec - sukces zawodowy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z wymaganiami
określonymi w Zapytaniu:
1. oświadczam, iż oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym
zakresie, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę:

Kurs

Liczba
godzin

1

2

ocena kwalifikowalności
kandydatów do udziału w projekcie

180

identyfikacja i diagnoza potrzeb
uczestników projektu (IPD), w tym
aktualizacja IPD

400

poradnictwo zawodowe

200

warsztaty aktywnego poszukiwania
pracy

120

coaching indywidualny

150

Cena
jednostkowa
(brutto/h)

Wartość łączna
oferty
(2 x 3)

3

4
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2. oświadczam, iż posiadam wymagane min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy
jako doradca zawodowy / psycholog / coach oraz posiadam doświadczenie w pracy
z osobami bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy.
3. oświadczam, iż znana mi jest treść Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
4. oświadczam, iż cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.
5. w przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego
zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru)

Dane Oferenta do kontaktu:

Imię i nazwisko (nazwa)..….….…..........................................................
Adres ..….….…..........................................................
Tel./fax .….…..............................................................
e-mail: ........................................................................

Podpis oferenta: ……………....……………………..
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Załącznik 2 – do Zapytania ofertowego
Nr 01/POWR.01.02.01-24-0402/2016

……….…………………………..
/miejscowość i data/
……………………………………
……………………………………
….................................................
/Imię i nazwisko lub Nazwa i adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I/LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a …………………………………………….....................................................

Adres

..................................................................................................................................

oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym tj. Grupą
CARGO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiających lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiających czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
-

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-

posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

-

pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;

-

pozostawanie 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.

Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie
z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.

……….……………………………………………
/Data i podpis Oferenta/
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