
 

Radom, dn.05.06.2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ PS/2017 

na przeprowadzenie zadania „Diagnoza sytuacji zawodowej oraz „Opracowanie Indywidualnego 

Planu Działania”  w ramach projektu „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim”. 

 

I. Nazwa i 

adres 

Zamawiającego 

 

 

Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze 

Ul. Warszawska 5/7 

35-205 Rzeszów 

e- mail altum@altum.pl 

II. Tryb wyboru 

oferty 

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku dla wydatków wartości 

od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu 

nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 

III. Przedmiot 

zamówienia 

 

CPV85312320-8 Usługi doradztwa 

IV. Opis 

przedmiotu 

zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług „Diagnoza sytuacji 

zawodowej” oraz „Opracowanie Indywidualnego Planu Działania” dla 25 

uczestników projektu „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” 

współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.  Uczestnikami projektu będą osoby 

zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powiatu 

szydłowieckiego  

V. Szczegółowy 

opis przedmiotu 

zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradcy zawodowego dla 

uczestników projektu „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” 

współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014 - 2020.  Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym z powiatu szydłowieckiego 

Część I 

„Diagnoza sytuacji zawodowej” opracowana przez doradcę zawodowego dla 50 

Uczestników projektu w formie indywidualnych spotkań z Uczestnikami – 50osób 

*3h. Celem  jest określenie potrzeb i potencjałów w sferze zawodowej. W ramach 

diagnozy badana jest sytuacja zawodowa, aktywność ekonomiczna i zawodowa 

obszarów do zmiany, analiza kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia pod 

kątem rynku pracy i doboru dalszej ścieżki aktywizacji 

Część II 

Opracowanie IPD dla 25 Uczestników projektu . Zajęcia będą prowadzone przez 

doradcę zawodowego i będą się odbywały w formie indywidualnych spotkań  

z Uczestnikami – 25 osób *2h = 50h. Opracowanie IPD przeprowadzi doradca 

zawodowy. Celem IPD jest identyfikacja potrzeb Uczestnika Projektu i diagnoza 

możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego w tym identyfikacja stopnia 

oddalenia od rynku pracy. 

mailto:altum@altum.pl


 

Termin realizacji: 

czerwiec- grudzień 2017r. 

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: teren powiatu szydłowieckiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Warunki 

udziału w 

postępowaniu 

wraz z opisem 

dokonywania 

oceny ich 

spełnienia 

 

 

 

Istotne warunki zamówienia: 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów 

przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów 

polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.  

2. Limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących zajęcia 

 w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i 

EFS 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.  

3. Wykonawcą / osobą prowadzącą zajęcia 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).  

4. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za zajęcia, 

które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia 

liczby osób skierowanych na zajęcia, a w przypadku, gdy uczestnik przerwie 

zajęcia w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie,  

w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego uczestnictwa w zajęciach. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 

niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności: 

Część I 

- posiadają niezbędną wiedzę i minimum dwuletnie doświadczenie  zawodowe,  

- posiadają odpowiednie wykształcenie  

- ukończyli studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu doradztwa 

zawodowego 

Część II 

- posiadają niezbędną wiedzę i minimum dwuletnie doświadczenie  zawodowe,  

- posiadają odpowiednie wykształcenie  

- ukończyli studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu doradztwa 

zawodowego 

 

Wykonawcy niespełniający ww. warunków zostaną odrzuceni. 

 

VII. 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 Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,  

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.  

 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego 

oświadczenia, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.  

Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni. 

IX. Oferta 

częściowa 
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  

X. Termin 

wykonania 

zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie: czerwiec -  grudzień 2017 

 

XI. 

Przygotowanie 

Oferty 

Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 

13 czerwca 2017r. do godziny 09.00 w formie papierowej w biurze projektu: 

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze, ul. Czachowskiego 34, 

26-600 Radom w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,W odpowiedzi na zapytanie 

ofertowe nr 1/ PS/2017 Nie otwierać do 13 czerwca  2017 r. do godziny 09.00 

Oferta musi zawierać następujące elementy:  

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,  

2. Załącznik nr 2 do zapytania – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych  

i osobowych z Zamawiającym, 

3. CV dokumentujące doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej doradztwo 

wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje. 

 

Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających 

znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem: 

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez 

Wykonawcę 

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej 

odrzuceniem. W szczególności wyklucza się przesyłanie oferty wyłącznie pocztą 

e-mail.  

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. 

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

XII. Warunki 

unieważnienia 

postępowania 

Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze zastrzega sobie prawo do 

unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, także w 

części /w podziale na zadania. 

 

 

 

XIII. Kryteria 

Kryterium wyboru oferty to cena  

1.Cena - 100% 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i 

obciążeniami. 



 

wyboru oferty 

 

 

 

 

 

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 

C = (Cmin : C0) x 100 

gdzie: 

C - liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Cmin - najniższa cena spośród ważnych ofert, 

C0 - cena obliczona badanej oferty. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena 

wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania 

umowy. 

 

 

 

XIV. Ocena i 

wybór 

najkorzystniejszej 

oferty 

 

 

 

 

 

 

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją 

ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.  

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących 

złożonej oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszych negocjacji dotyczących 

wyłącznie ceny oferty z wykonawcą, który złożył ofertę z najniższą ceną w 

przypadku, gdy cena tej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”  

Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne.  

W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym 

zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca. 

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień 

publicznych. 

 

XV. Dodatkowe 

informacje 

 

1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.  

2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do 

Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje 

się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości 

zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym 

etapie bez podania przyczyny.  

5. Każdy Oferent w ofercie podaje cenę brutto. 

6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą 

w złotych polskich.  

7. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez 

Wykonawcę faktury/rachunku, maksymalnie w terminie 30 (trzydziestu) dni od 

dnia doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku, z takim zastrzeżeniem, że 

wystawienie faktury/rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru 

dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia. Istnieje 

możliwość wystawiania faktur częściowych po ustaleniu z Zamawiającym .  

8. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania 

przez Zamawiającego transzy z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów 

Unijnych. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę. 

9. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 20% łącznego 

wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku, gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie 

w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej 



 

staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań 

Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb 

uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, 

jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz 

informowaniu o nieobecnościach.  

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar 

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  

16. 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 przygotowaniem zajęć w innym 

terminie.  

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę 

warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego 

jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji 

przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego 

harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego 

zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, 

programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, uznania bądź 

kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków 

związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za 

niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

 


