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Poznao, 27 września 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/6.1/0104

W związku z realizacją przez Fundację AKME projektu pt.: „Czas na zmianę” numer RPPM.06.01.0222-0104/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 06. Integracja;
Działanie 06.01. Aktywna integracja; Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa,
projekt konkursowy), Fundacja Akme poszukuje osób, którzy przeprowadzą indywidualne
poradnictwo zawodowe dla Uczestników/Uczestniczek ww. projektu.

1. Zamawiający
Fundacja Akme
Bogucin, ul. Grzybowa 4, 62-006 Kobylnica
NIP: 777-323-81-50
tel. / fax 61/8260007, email: biuro@fundacja-akme.pl
www.fundacja-akme.pl/
2. Osoba uprawniona do kontaktów
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawie zapytania:
Grzegorz Wojtanowski tel. /fax 61/8260007, email: biuro@fundacja-akme.pl

3. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie
przeprowadzenia procedury konkurencyjności. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego
zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Wspólny Słownik Zamówieo (CPV)
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV):
CPV – 85.31.23.20 – 8 Usługi doradztwa
5. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
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Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego, które ma na celu podniesienie
umiejętności społeczno-zawodowych w zakresie aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy oraz
tworzenia dokumentów aplikacyjnych i pozyskiwania aktualnych ofert adekwatnych do kwalifikacji
czy nawiązywania kontaktów z pracodawcami.
Doradca zawodowy, budując relację z uczestnikami projektu dokona rozpoznania ich sytuacji
problemowej i - przy aktywnym udziale uczestników projektu - diagnozy ich zasobów, potencjału,
predyspozycji i potrzeb. Ocena sytuacji uczestników projektu będzie kompleksowa, tj. uwzględni
wszystkie obszary funkcjonowania – psychologiczny, zdrowotny, społeczny i zawodowy. Na tej
podstawie doradca wraz z uczestnikiem projektu opracują indywidualną ścieżkę reintegracji
zawierającą cele społeczno-zawodowe oraz plan ich realizacji z dobranym do potrzeb uczestnika
pakietem wsparcia i katalogiem działao aktywnej integracji.
Grupa docelowa projektu to osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Rodzaj umowy: Umowa cywilno-prawna.
Wymiar spotkao : 3 edycje po 45 osób x 8 godzin = 1080 godzin. Przez godzinę rozumie się 60 minut.
Planowany termin realizacji zadania – październik 2017 – 30 stycznia 2019 r.

Miejsce realizacji zadania:
Województwo pomorskie – powiaty: starogardzki ( gminy : Bobowo, Czarna Woda, Kaliska,
Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Zblewo) , słupski ( gminy :
Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino), kościerski ( gmina Stara
Kiszewa), człuchowski (gminy : Czarne, Debrzno, Koczała, Przechlewo), chojnicki ( gminy : Brusy,
Chojnice, Czersk), bytowski ( gminy : Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Koczygłowy, Miastko,
Parchowo, Trzebielino, Tuchomie).
Uczestnicy/Uczestniczki projektu:
Grupą docelową projektu jest 135 osób (81 kobiet i 54 mężczyzn), osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją Wytycznych w obszarze włączenia społ. i zwalczania
ubóstwa), które bez udziału w nim mają najmniejszą szanse na rozwiązanie i zniwelowanie
zidentyfikowanych problemów, tj. wyłącznie osób z niepełnosprawnościami (100% uczestników
projektu), w tym 65 (39 kobiet i 26 mężczyzn) o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, 20 (12 kobiet i 8 mężczyzn ) z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
intelektualną i/lub z zaburzeniami psychicznymi, 80 (48 kobiet i 32 mężczyzn) doświadczających
wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz 15 (9 kobiet i 6 mężczyzn ) korzystających z Programu
Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego teren woj.
pomorskiego, w tym wyłącznie obszary o ponadprzeciętnym poziomie wykluczenia społecznego.
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5.A. Zadania po stronie Wykonawcy:
- wykonanie czynności będącej przedmiotem umowy z należytą starannością, czuwania nad prawidłową
realizacją zawartej umowy,
- bieżącego informowania Zleceniodawcy imiennie o nieobecności na spotkaniu osób skierowanych
przez Zleceniodawcę,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji wsparcia.

6. Warunki udziału w postępowaniu:
Do składania ofert zapraszamy wykonawców, którzy:
a) posiadają niezbędną wiedzę oraz minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w danej
dziedzinie/zawodzie,
b) przedmiot zamówienia wykonają osobiście,
c) spełniad będą warunek: łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działao
finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Beneficjenta każdorazowo
w miesiącu pracy, w którym będzie realizował powyższe zlecenie nie przekroczy 276 godz.,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w
imieniu
Zamawiającego
czynności
związane
z
przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia warunków:
- formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1,
- kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje + CV,
- oświadczenie o braku powiązao kapitałowych lub osobowych – zgodnie z załącznikiem nr 2.
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy przygotowad w języku polskim dołączając do niej wszystkie niezbędne dokumenty
stanowiące załączniki do zapytania ofertowego. Należy podad cenę brutto za jedną godzinę
wykonywania usługi. Podana w ofercie cena musi uwzględniad wszystkie wymagania zapytania oraz
obejmowad koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.
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Oferta musi zostad opatrzona podpisem Oferenta.
9. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy wysład za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: biuro@fundacja-akme.pl
lub pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyd osobiście w biurze Zamawiającego: Fundacja AKME, 61611 Poznao, ul. Naramowicka 172: opatrzonej napisem: ZAPYTANIE OFERTOWE – doradca
zawodowy w projekcie pt.: „Czas na zmianę” numer RPPM.06.01.02-22-0104/16
Termin: 5 października 2017 r.
10. Kryteria oceny ofert:
Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
KRYTERIUM 1: Cena usługi – maximum 80 pkt,
KRYTERIUM 2: Posiadane doświadczenie zawodowe – maximum 20 pkt.
11. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY
Przesłane przez Paostwa informacje będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty
wg. kryterium punktowego: max. 100 pkt.
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierowad przy wyborze oferty:
Zasady oceny kryterium „Cena” – 80 pkt:
C min
X c = ------------ x 80 pkt.
Ci
gdzie:
Xc - wartośd punktowa ceny
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci - cena w ofercie ocenianej
Zasady oceny kryterium „doświadczenie” - 20 pkt.:
- liczba przeprowadzonych zajęd – 100-200 godzin w ostatnich dwóch latach – 10 pkt.
- powyżej 200 godzin w ostatnich dwóch latach – 20 pkt.
W celu potwierdzenia kryterium do Oferty należy dołączyd referencje lub kserokopię umowy.
11. Informacje o formalnościach, jakie powinny byd dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy:
Informacja o wyniku postępowania będzie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Umowa z wybranymi wykonawcami zostanie zawarta przed podjęciem współpracy w terminie
i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
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12. postanowienia koocowe:
Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązao kapitałowych lub osobowych
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
…………………, dnia ………………
………………………………………………….
Dane teleadresowe Wykonawcy
Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/6.1/0104 w ramach realizowanego projektu: „Czas na zmianę”
numer RPPM.06.01.02-22-0104/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
FORMULARZ OFERTOWY
Kryterium

Wartośd

Wysokośd wynagrodzenia brutto w PLN za 1 godzinę:
Kwota ta zawiera wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej
umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika.

Oświadczam, że:
a/ zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym na ww. usługę i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeo oraz przyjmuję warunki w nim zawarte;
b/ zdobyłam/em wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty;
c/ posiadam niezbędną wiedzę oraz minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w danej
dziedzinie/zawodzie lub 300 godz. przeprowadzonych godzin doradczych;
d/ w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania
zamówienia;
e/ posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo;
f/ znajduję się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia,
g/ przedmiot zamówienia wykonam osobiście.
Do oferty dołączam:
- Curriculum Vitae (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, dokumenty
potwierdzające posiadanie kwalifikacji i uprawnieo do realizacji przedmiotowego zamówienia,
- fakultatywnie: referencje, listy intencyjne.

………………………………………..
podpis Oferenta
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Wykaz doświadczenia w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia
(należy dołączyd posiadane referencje lub kserokopię umowy)
Termin realizacji
usługi

Przedmiot

Grupa docelowa
(w tym liczba osób)

Nazwa podmiotu
zlecającego

………………………………………..
podpis Oferenta
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
…………………, dnia ………………
………………………………………………….
Dane teleadresowe Oferenta

OŚWIADCZENIE OFERENTA
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

Ja, niżej podpisana/y przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi
doradcy zawodowego dla potrzeb realizacji projektu „Czas na zmianę” numer RPPM.06.01.02-220104/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oświadczam, że:
1.
2.
3.

spełniam warunki udziału w postępowaniu;
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie jestem/Wykonawca1 nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 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;
c)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d)
pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice,
dzieci, wnuki, teściowie, zięd, synowa), w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia (rodzeostwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………………
Miejscowośd, data

1

…..……………………………..……………..………………………
podpis Oferenta

Niepotrzebne usunąd lub skreślid.
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