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(„część opisowa”) 
 
 
CONSULTOR SP.Z O.O.                                                                      LUBLIN, 06.02.2017 R. 
UL.DROGA MECZENNIKÓW 74 
20-325 LUBLIN 
 
 

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/RPOWL/11.1/2017 
 
dotyczące zamówienia usług doradczych w ramach projektu  „Bądźmy aktywni zawodowo i 
społecznie!” realizowanego przez Consultor Sp. z o.o. w ramach  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 11.1  Aktywne włączenie. 
 
Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę efektywnego zarządzania finansami, 
określoną w „Wytycznych w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016”. Do niniejszego zapytania o cenę nie 
stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 
233, poz. 1655 z późn. zm.). Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, 
Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi  
w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.  
 
  
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa i adres Zamawiającego:  
Consultor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
ul. Droga Męczenników Majdanka 74,20-325 Lublin. 
Tel. 519 323 393 
www.consultor.pl 
e.mail: m.turska@consultor.pl 
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Monika Turska 
 
 
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
 
85312320-8 - Usługi doradcze  
  
1.Przedmiot zamówienia.  
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Przeprowadzanie usług doradczych w formach: 
1. Część 1: Indywidulanej Diagnozy potrzeb dla min. 10 (maks. 55) Uczestników projektu 

„Zdobądź zatrudnienie!” (min: 15U x 1h = 15h; maks. 55U x 1h= 55h).  

Diagnoza ma na celu określenie deficytów wiedzy, kompetencji, umiejętności 

pozwalające na dostosowaniu proponowanego wsparcia w projekcie do indywidualnych 

potrzeb uczestników.  

2. Część 2: Grupowego Treningu podstawowych kompetencji społecznych dla min. 1 

grupy dziesięcioosobowej (maks. 5 grup), (min: 1gr x 24h = 24h, maks. 5gr x 24h = 120h). 

Zajęcia mają na celu doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, rozpoznawanie 

podstawowych emocji i autokontrolę emocji własnych, asertywnego wyrażania 

własnych potrzeb oraz szanowania zdania innych ludzi, budowę swojego pozytywnego 

wizerunku, uświadomienie znaczenia sposobu mówienia i postawy ciała na odbiór przez 

inne osoby. 

3. Część 3: Indywidualnego Poradnictwa zawodowego z IPD dla min. 10 (maks. 50) 

Uczestników projektu „Zdobądź zatrudnienie!” (min: 10U x 4h = 40h; maks. 50U x 4h= 

200h).  

Usługa ma na celu pomoc w uzyskaniu informacji o zawodach, rynku pracy, 

możliwościach szkolenia i kształcenia, porady ułatwiające wybór zawodu, zmianę 

kwalifikacji, podjęcia zatrudnienia. Ma zostać sporządzony bilans predyspozycji, 

umiejętności i kompetencji zawodowych, diagnoza indywidualnych potrzeb 

aktywizacyjnych, itp.,  

4. Część 4: Grupowych Warsztatów – techniki aktywnego poszukiwania pracy dla min. 1 

grupy dziesięcioosobowej (maks. 5 grup), (min: 1gr x 16h = 16h, maks. 5gr x 16h = 80h). 

Zajęcia mają obejmować: tworzenie aplikacji, autoprezentację, techniki i metody 

rekrutacji, umiejętność stwarzania pozytywnego kontaktu z pracodawcą, prowadzenie 

rozmowy kwalifikacyjnej, zasady asertywności, strategie pokonywania barier w 

uzyskiwaniu zatrudnienia. 

5. Część 5: Indywidualnego Pośrednictwa pracy dla min. 10 (maks. 50) Uczestników 

projektu „Zdobądź zatrudnienie!” (min: 10U x 3h = 30h; maks. 50U x 3h= 150h).  

Pośrednictwo ma na celu przygotowanie wstępnych ofert pracy, dokumentów 

aplikacyjnych i bezpośrednią pomoc z znalezieniu miejsc stażowych i zatrudnienia dla 

Uczestników Projektu. 

Spotkania odbywać się według harmonogramów dostosowanych do potrzeb Uczestników 
Projektu.  

Zamawiający planuje wyłonić co najmniej jednego Wykonawcę na każdą część zamówienia. 
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W ramach realizacji zajęć, Wykonawcy  zobowiązani są w szczególności do:  
1. Przeprowadzenia dla wskazanych Uczestników Usług o wskazanym zakresie 
przedmiotowym.  
2.  Przygotowania programu zajęć w oparciu  o dokumenty dostarczone przez Zamawiającego  
3. Prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez 
Zamawiającego. 
4. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym 
Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.  
5. Przesłania, w terminie 7 dni od zakończenia przez każdego UP wszystkich zajęć 
dokumentów potwierdzających ich odbycie.  
6. Wykonywania dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem zajęć:  
a. Rozprowadzania wśród UP materiałów przekazanych przez Zamawiającego,  
b. Zbierania od UP dokumentów uprawniających do uczestnictwa w zajęciach (zaświadczenia i 
oświadczenia),  
c. Oznaczania materiałów dydaktycznych zgodnie z zasadami RPO WL  
d. Ustawiania stolików i krzesełek w sali.  
 
2.Czas trwania zamówienia/ termin wykonania.  
 
luty 2017r. – grudzień 2017r. 
 

4.Miejsce realizacji zamówienia:  
Miejsce wykonania zamówienia: woj. lubelskie 
 

III. OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
 

IV. WADIUM. 
Nie wymaga się wniesienia wadium. 
 
V. ZALICZKI  
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

 
1. O realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG: 

a. wykształcenie wyższe, kierunkowe psychologiczne/uprawnienia doradcy 
zawodowego/uprawnienia pośrednika pracy lub udokumentowany dorobek 
zawodowy adekwatny do problematyki świadczonej usługi.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
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Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób:  
Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu 
dyplom/świadectwo ukończenia właściwych studiów/certyfikaty/dorobek 
zawodowy. 

 
b. Wykonawcy powinni posiadać wiedzę merytoryczną w zakresie, którego będzie 

dotyczyć usługa: 
min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w tematyce związanej z realizacją 
zamówienia lub min. 100 godzin przeprowadzonej usługi doradczej 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób:  
Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu właściwe dokumenty 

potwierdzające spełnienie tego warunku (m.in. świadectwa pracy, referencje, kopie umów o 

pracę/umów cywilno-prawnych, itp.) 

2. Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

 
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:  
-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 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.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca 
podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

3. Oferent deklaruje gotowość wykonania zamówienia w terminach i na warunkach 
wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
Na podstawie podpisanego Załącznika nr 2  
 
VII.KRYTERIA OCENY OFERT.  
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Po spełnieniu przez Oferentów wskazanych w pkt. VI warunków udziału w postępowaniu (w 
tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna, kompletna i prawidłowo 
złożona oferta poddana zostanie ocenie punktowej.  
Każda z części przedmiotu zamówienia oceniania będzie oddzielnie w następujący sposób: 
Zamawiający przy wyborze Wykonawcy na daną część zamówienia będzie się kierować 
kryterium: 55% cena, 45% doświadczenie Wykonawcy. 
 
1. Opis sposobu obliczania kryterium : 55% cena 

 
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:  
C = (Cmin : C0) x 55 
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 
55.Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 

2. Opis sposobu obliczania kryterium: 45% doświadczenie  
 
Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę godzin usług (indywidualnych 
lub grupowych) zrealizowanych dla osób niepracujących przez Wykonawcę w okresie 
ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia oferty lub łączną liczbę lat doświadczenia 
zawodowego.  
Zamawiający przyjmuje, iż jeden rok doświadczenia zawodowego jest równoważny 300 
godzinom usług doradczych.  
Preferowani będą Wykonawcy mający doświadczenie w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi. 
Maksymalne oceniane przez Zamawiającego łączne doświadczenie w realizacji usług 
doradczych wynosi 1500 godzin. 
Aby złożyć ofertę, Wykonawca musi wykazać minimum 100 godzin usług (indywidualnych 
lub grupowych) lub min.2 lata doświadczenia. 

 
Wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji usług doradczych wypełnia tabelę: 
„Załącznik numer 3: Doświadczenie wykonawcy”, którą dołącza do oferty.  
Punkty przyznawane za kryterium 45% doświadczenie  będą liczone wg następującego 
wzoru:  
D1 = (D10 : D1max) x 45  
gdzie:  
D1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,  
D10 – doświadczenie (liczba godzin) obliczone badanej oferty,  
D1max – maksymalne doświadczenie (liczba godzin) spośród ważnych ofert.  
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Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie 
wynosi 45. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  
 
Ważne oferta, które uzyskają najwyższe liczby punktów za daną część zamówienia (suma 
kryteriów C + D) uznane zostaną za najkorzystniejsze.  
Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane zostaną wezwani do podpisania umowy.  

 
3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania 
ofert.  

4.  Po wyborze Wykonawcy(ów) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków 
Zamówienia.  

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.  

6.  Zamawiający w trakcie oceny ofert ma możliwość weryfikacji spełnienia warunków 
zastrzeżonych w niniejszym zapytaniu poprzez żądanie dostarczenia dokumentów 
potwierdzających spełnianie tych warunków.  

7.  Wykonawcy deklarują gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze 
godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym.  
 
 
VIII. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami została upoważniona p. Monika 
Turska, e-mail: m.turska@consultor.pl, tel. 519 323 393  

2. Siedziba Zamawiającego: Consultor sp. z o.o, ul. Droga Męczenników Majdanka 74,20-325 
Lublin  

3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu 
(tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w 
formie elektronicznej na adres e-mail: m.turska@consultor.pl lub pisemnie do siedziby 
Zamawiającego. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy 
złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać 
następująco:  
„Oferta w postępowaniu na realizację usług doradczych w ramach realizacji projektu „Bądźmy 
aktywni zawodowo i społecznie!”    
Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  
4. Oferta musi być złożona do dnia 14.02.2017r. do godziny 8:15. Decyduje godzina wpływu 
oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

5. Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na 
adres e-mail: m.turska@consultor.pl Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął 

mailto:m.turska@consultor.pl


 
 

Projekt „Bądźmy aktywni zawodowo i społecznie!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na 
podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

 

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert.  

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono  

w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

2. Oferta zawierać będzie cenę jednostkową brutto godziny usługi doradczej wyrażoną w 

złotych polskich w kwocie brutto. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie 

koszty związane z wykonaniem zamówienia tzn. powinna zawierać podatek VAT lub inne 

podatki i składki ubezpieczeniowe (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących 

działalności gospodarczej). 

3. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie. 

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do dyspozycyjności w wyznaczonych przez 

Zamawiającego terminach.  

5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
6. Oferta powinna składać się z: 

a. oświadczenie wg Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego, 

b. Doświadczenie wnioskodawcy wg Załącznika nr 3 do niniejszego zapytania  

c. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku wykształcenia i 

doświadczenia (m.in. świadectwa pracy, referencje, kopie umów o pracę/umów 

cywilno-prawnych, dyplomy ukończenia studiów, itp.) 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie 

drukowanymi literami, niebieskim lub granatowym kolorem. W przypadku osób fizycznych 

powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta. 

8. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartości na 

poszczególne części zamówienia nie przekroczy kwoty możliwej do zakontraktowania 

określonej we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości na poszczególne części 

zamówienia). 
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10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru co najmniej jednego  Wykonawcy w 

Załączniku nr 1, który zadeklaruje gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i 

wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. 

11. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających.  

12. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.  

 

X.WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty, 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 

( patrz punkt VII), w szczególności poprzez: 

1. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;  

3. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

4. 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. 

5. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania: 

a. wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie 

wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent 

nie ponosił odpowiedzialności;  

b. uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;  

c. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich 

kwalifikacji, uprawnień, licencji jeżeli są wymagane do realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają 

warunków udziału w postępowaniu poprzez nie złożenie dokumentów potwierdzających ich 
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spełnienie, lub z dokumentów przedłożonych wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia  

z postępowania. 

XI. INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie 

osoby, które złożyły oferty w ustalonym terminie.  

XII.  ZAMAWIAJĄCY MA PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA, JEŻELI WYSTĄPIĄ 

NASTĘPUJĄCE OKOLICZNOŚCI: 

1. Wszystkie oferty, złożone w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć  

ich wad. 

2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia przeszkodę postępowania  

uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.  

3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie 

można było wcześniej przewidzieć. 

4. Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (w sytuacji kiedy Zamawiający 

nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny.  

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania 

ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub 

uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w 

formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Zamawiającego: http://www.badzmyaktywni.consultor.pl/ Jeżeli wprowadzone zmiany lub 

uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert. 

http://www.badzmyaktywni.consultor.pl/
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2. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej 

staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, 

działającego w ramach projektu i na rzecz beneficjenta projektu. Tym samym Zamawiający 

wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub 

zwiększeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb 

beneficjenta projektu. 

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający nie 

przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.  

4. W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych 

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w 

tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej 

umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać 

możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań wykonywanych na rzecz 

Zamawiającego. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich 

projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań 

finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, 

nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:  

 w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu 

wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności 

pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza 

się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,  

- w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania 

– uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania  

w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy).  

- w przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i 

Funduszu Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w ramach 

wszystkich projektów.   
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5. Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę 

osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym 

miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie. 

 

    
 
Załączniki: 

6. Przedmiot zamówienia 

7. Wzór oferty 

8. Doświadczenie wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do zapytania o cenę nr 1 /11.1/2017 

 
Przedmiot zamówienia  
 
 
Informacja o projekcie „Bądźmy aktywni zawodowo i społecznie!” finansowanego 

w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 

11.1 Aktywne włączenie. 

 

1. Celem głównym projektu jest aktywne włączenie poprzez promowanie równych szans oraz aktywne 

uczestnictwo i zwiększanie szans na zatrudnienie 50 uczestników projektu – osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego (w tym min. 30% z powiatów: 

bialski, chełmski, krasnostawski, lubartowski, hrubieszowski, janowski, opolski), w tym: 50 os. 

niepełnosprawnych i z wykształceniem co najwyżej średnim, w tym: 25 osób pozostających bez 

zatrudnienia oraz 25 osób bezrobotnych należących do III grupy sprofilowanej przez kompleksowe 

wsparcie. 

2. Projekt skierowany jest do 50 osób (26 kobiet, 24 mężczyzn) zamieszkujących woj. lubelskie, w tym 

min. 30% z powiatów: bialski, chełmski, krasnostawski, lubartowski, hrubieszowski, janowski, opolski), 

w tym: 50 os. niepełnosprawnych i z wykształceniem co najwyżej średnim, w tym: 25 osób 

pozostających bez zatrudnienia oraz 25 osób bezrobotnych należących do III grupy 

3. W ramach projektu oferowane są: 

 Diagnoza potrzeb 

 Poradnictwo zawodowe z IPD 

 Trening podstawowych kompetencji społecznych 

 Warsztaty – techniki aktywnego poszukiwania pracy 

 Wysokiej jakości szkolenia zawodowe 

 Pośrednictwo pracy 

4. Okres realizacji projektu: 01.12.2016r.-31.12.2017. 

5. Przewidywana ilość beneficjentów ostatecznych: 50 osób 

 
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze w obszarze: 
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1. Indywidulana diagnoza potrzeb dla min. 10 (maks. 55) Uczestników projektu „Zdobądź 

zatrudnienie!” (min: 15U x 1h = 15h; maks. 55U x 1h= 55h).  

Diagnoza ma na celu określenie deficytów wiedzy, kompetencji, umiejętności pozwalające na 
dostosowaniu proponowanego wsparcia w projekcie do indywidualnych potrzeb uczestników. Wyniki 
diagnozy umożliwią rozpoczęcie etapu formowania grup szkoleniowych o podobnych deficytach. 

 

2. Grupowy Trening podstawowych kompetencji społecznych dla min. 1 grupy 

dziesięcioosobowej (maks. 5 grup), (min: 1gr x 24h = 24h, maks. 5gr x 24h = 120h). 

Zajęcia mają na celu doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, rozpoznawanie 

podstawowych emocji, rozpoznawanie emocji u innych i autokontrolę emocji własnych, naukę 

asertywnego wyrażania własnych potrzeb oraz szanowania zdania innych ludzi, budowę 

swojego pozytywnego wizerunku, uświadomienie znaczenia sposobu mówienia i postawy ciała 

na odbiór przez inne osoby. 

 

3. Indywidulane Poradnictwa zawodowego z IPD dla min. 10 (maks. 50) Uczestników 

projektu „Zdobądź zatrudnienie!” (min: 10U x 4h = 40h; maks. 50U x 4h= 200h).  

Usługa ma na celu pomoc w uzyskaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach 

szkolenia i kształcenia, porady ułatwiające wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcia 

zatrudnienia. Ma zostać sporządzony bilans predyspozycji, umiejętności i kompetencji 

zawodowych, diagnoza indywidualnych potrzeb aktywizacyjnych, itp.,  

 

4. Grupowe Warsztaty – techniki aktywnego poszukiwania pracy dla min. 1 grupy 

dziesięcioosobowej (maks. 5 grup), (min: 1gr x 16h = 16h, maks. 5gr x 16h = 80h). 

Zajęcia mają obejmować: tworzenie aplikacji, autoprezentację, techniki i metody rekrutacji, 

umiejętność stwarzania pozytywnego kontaktu z pracodawcą, prowadzenie rozmowy 

kwalifikacyjnej, zasady asertywności, strategie pokonywania barier w uzyskiwaniu 

zatrudnienia. 

 

5. Indywidualnego Pośrednictwo pracy dla min. 10 (maks. 50) Uczestników projektu 

„Zdobądź zatrudnienie!” (min: 10U x 3h = 30h; maks. 50U x 3h= 150h).  

Pośrednictwo ma na celu przygotowanie wstępnych ofert pracy, dokumentów aplikacyjnych i 

bezpośrednią pomoc z znalezieniu miejsc stażowych i zatrudnienia dla Uczestników Projektu. 
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(„część ofertowa”) 
 
 
Załącznik nr 2  OFERTA 
 

Imię Nazwisko/firma  

Adres  

PESEL/REGON  

Seria i nr dowodu 
osobistego 

 

NIP  

Adres e-mail  

Nr telefonu kontaktowego  

 
OFERTA WYKONANIA USŁUG DORADCZYCH 
 
Ja niżej podpisany/a: …………………………………………………………………………… 
 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o zasadę o cenę, dotyczące 

świadczenia usług doradczych składam niniejszą ofertę.  

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za jednostkową cenę brutto świadczenia 

godziny doradczej w zakresie: 

a) Części 1: 

Na przeprowadzenie indywidualnej Diagnozy potrzeb:  

w kwocie ………………….….. zł                              

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………..zł). 

 
b) Części 2: 

Na przeprowadzenie grupowego Treningu podstawowych kompetencji 

społecznych:  

w kwocie …………………….. zł                           

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………..zł). 
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c) Części 3: 

Na przeprowadzenie Indywidualnego Poradnictwa zawodowego z IPD:  

w kwocie …………..……….. zł      

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………..zł). 

 
 

d) Części 4: 

Na przeprowadzenie grupowych Warsztatów – techniki aktywnego 

poszukiwania:  

w kwocie …………….…….. zł                      

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………..zł). 

 
e) Części 5: 

Na przeprowadzenie Indywidualnego Pośrednictwa pracy:  

w kwocie …………..……... zł                            

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………..zł). 

 

2. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż: 
 

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w 

postępowaniu, w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym; 

 
b) Zapoznałem się z treścią Zapytania o cenę i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nim zawarte. 
 

c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 

ofertowym. 
 

d) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania 

zamówienia (w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie 

Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie). 
 

e) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
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f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 

postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego 

zrealizowania. 
 
2. Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 

– 2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w 

liczbie 276 godzin miesięcznie. 
 
3. Deklaruję nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie/umowy o współpracy 
 
4. Zobowiązuję się do osobistego wykonywania umowy. 
 
5. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane 

zawarte w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą. 

 
 
……………………………... 
(miejscowość, data) 

…………………………………………………………………. 
                                 Czytelny podpis 
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Załącznik numer 3: Doświadczenie  wykonawcy 

 
 

Wykaz należycie zrealizowanych godzin doradczych z zakresu objętego postępowaniem  

przez Wykonawcę lub doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem 

złożenia oferty.  

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić tabele adekwatne do  wybranych części zamówienia 

w Ofercie (Załącznik nr 2). Przykład: wypełnienie w Ofercie (Załącznik nr 2) części 1 obliguje 

Wykonawcę do wypełnienia w niniejszym załączniku tabeli dotyczącej części 1. Wypełnienie 

nieprawidłowych tabel skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

 
 

Doświadczenie z zakresu Części 1 zapytania ofertowego  
na przeprowadzenie indywidualnej  Diagnozy potrzeb 

 

Lp. 

Nazwa usługi / lub stanowisko  w 

przypadku doświadczenia 

zawodowego 

Podmiot dla którego usługę 

zrealizowano i okres realizacji usługi 

Liczba godzin usług 
doradczych 

zrealizowanych przed 
dniem złożenia oferty/ 

lub liczba lat w 
przypadku 

doświadczenia 
zawodowego 

Doświadczenie 

prowadzenia 

zajęć dla osób z 

niepełnosprawn

ościami 

(TAK/NIE) 

     

     

     

     

     

Łączna liczba godzin usług doradczych:  

Należy dodać tyle wierszy, ile potrzeba do wykazania posiadanego doświadczenia.  
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 Doświadczenie z zakresu Części 2 zapytania ofertowego  

na przeprowadzenie grupowego Treningu podstawowych kompetencji społecznych 
 

Lp. 

Nazwa usługi / lub stanowisko  w 

przypadku doświadczenia 

zawodowego 

Podmiot dla którego usługę 

zrealizowano i okres realizacji usługi 

Liczba godzin usług 
doradczych 

zrealizowanych przed 
dniem złożenia oferty/ 

lub liczba lat w 
przypadku 

doświadczenia 
zawodowego 

Doświadczenie 

prowadzenia 

zajęć dla osób z 

niepełnosprawn

ościami 

(TAK/NIE) 

     

     

     

     

     

Łączna liczba godzin usług doradczych:  

Należy dodać tyle wierszy, ile potrzeba do wykazania posiadanego doświadczenia. 

 
 
 

Doświadczenie z zakresu Części 3 zapytania ofertowego  
na przeprowadzenie Indywidualnego Poradnictwa zawodowego z IPD 

 

Lp. 

Nazwa usługi / lub stanowisko  w 

przypadku doświadczenia 

zawodowego 

Podmiot dla którego usługę 

zrealizowano i okres realizacji usługi 

Liczba godzin usług 
doradczych 

zrealizowanych przed 
dniem złożenia oferty/ 

lub liczba lat w 
przypadku 

doświadczenia 
zawodowego 

Doświadczenie 

prowadzenia 

zajęć dla osób z 

niepełnosprawn

ościami 

(TAK/NIE) 

     

     

     

     

     

Łączna liczba godzin usług doradczych:  

Należy dodać tyle wierszy, ile potrzeba do wykazania posiadanego doświadczenia 
 
 

 
 
 
 



 
 

Projekt „Bądźmy aktywni zawodowo i społecznie!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na 
podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

 

Doświadczenie z zakresu Części 4 zapytania ofertowego  
na przeprowadzenie grupowych Warsztatów – techniki aktywnego poszukiwania 

 

Lp. 

Nazwa usługi / lub stanowisko  w 

przypadku doświadczenia 

zawodowego 

Podmiot dla którego usługę 

zrealizowano i okres realizacji usługi 

Liczba godzin usług 
doradczych 

zrealizowanych przed 
dniem złożenia oferty/ 

lub liczba lat w 
przypadku 

doświadczenia 
zawodowego 

Doświadczenie 

prowadzenia 

zajęć dla osób z 

niepełnosprawn

ościami 

(TAK/NIE) 

     

     

     

     

     

Łączna liczba godzin usług doradczych:  

Należy dodać tyle wierszy, ile potrzeba do wykazania posiadanego doświadczenia 

 
 

Doświadczenie z zakresu Części 5 zapytania ofertowego  
na przeprowadzenie indywidualnego Pośrednictwa pracy 

 

Lp. 

Nazwa usługi / lub stanowisko  w 

przypadku doświadczenia 

zawodowego 

Podmiot dla którego usługę 

zrealizowano i okres realizacji usługi 

Liczba godzin usług 
doradczych 

zrealizowanych przed 
dniem złożenia oferty/ 

lub liczba lat w 
przypadku 

doświadczenia 
zawodowego 

Doświadczenie 

prowadzenia 

zajęć dla osób z 

niepełnosprawn

ościami 

(TAK/NIE) 

     

     

     

     

     

Łączna liczba godzin usług doradczych:  

Należy dodać tyle wierszy, ile potrzeba do wykazania posiadanego doświadczenia 
 
 
 
 
 
……………….…………………………………………………….. 

 
                                                                                        podpis i pieczęć oferenta 


