Ostróda, 6 lipca 2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/01.02.02/2016

W związku z realizacją projektu: Droga do aktywności zawodowej o numerze POWR.01.02.02-280006/15-00 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój, CENTRUM „OKEY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia
usług doradztwa i poradnictwa zawodowego w projekcie, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.
1. Zamawiający
CENTRUM „OKEY” Sp. z o.o.,
ul. Jana III Sobieskiego 3/3,
14-100 Ostróda
NIP: 7412079807
tel./fax 896158000
email: szkolenia@okey.ostroda.pl
www.okey.ostroda.pl

2. Osoba uprawniona do kontaktów
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych I
proceduralnych: Róża Krześniak, tel. 896158000, email: szkolenia@okey.ostroda.pl
3. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie o udzielnie zamówienia 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 2014-2010.
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 85312320-8- usługi doradztwa.
5. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług:
a) grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego dla 64 uczestników projektu Droga do
aktywności zawodowej o numerze POWR.01.02.02-28-0006/15-00 współfinasowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z
powiatu ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego i działdowskiego, które obejmują:
- grupowe doradztwo zawodowe wprowadzenie do udzielanego w ramach projektu wsparcia
grupowego i indywidualnego w zakresie doradztwa i poradnictwa w celu możliwości poprawy
sytuacji zawodowej (zapoznanie się uczestników, poznanie zakresu i czasu trwania wsparcia w
zakresie określenia ścieżki zawodowej i jej realizacji, poznanie celu i założeń IPD).
Zajęcia w 4 grupach po 4 godz. Łącznie 16 godz.
- indywidualne doradztwo zawodowe ma doprowadzić do wypracowania IPD dla każdego
uczestnika projektu. Zostanie dokonana identyfikacji potrzeb i oczekiwań, mocnych i słabych
strony, stworzony bilans posiadanych kompetencji, zdiagnozowanie stopnia oddalenia od rynku
Projekt „Droga do aktywności zawodowej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
w ramach „Inicjatywny na rzecz zatrudnienia osób młodych”

pracy, wyznaczone cele zawodowe i kierunki działań do podjęcia aktywizacji zawodowej,
określony zostanie rodzaj wsparcia dla uczestników.
Zajęcia indywidualne 3 spotkania x 2 godz./os. Łącznie 384 godz.
b) grupowego poradnictwa zawodowego dla 64 uczestników projektu Droga do aktywności
zawodowej
o numerze POWR.01.02.02-28-0006/15-00 współfinasowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z powiatu
ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego i działdowskiego, które obejmuje:
- poradnictwo grupowe polegać ma na stymulowaniu uczestnika w działania zmierzające
do uzyskania
przyjętych
celów w
ścieżce rozwoju
zawodowego,
zmotywuje
uczestnika do działania,
zainspiruje do osiągnięcia
celów
zawodowych,
umiejętności funkcjonowania na otwartym rynku pracy, wzmocni samoocenę, doprowadzi do
podejmowania działań poszukiwania pracy tj. rozmowy kwalifikacyjne, dokumenty aplikacyjne,
udzielane wsparcie pobudzi do samodzielnego działania i poszukiwania pracy, ukształtuje
aktywną postawę i nawyk podejmowania inicjatyw do aktywności i realizacji celów zawodowych.
Zajęcia w 4 grupach po 4 godz. przez 4 dni. Łącznie 64 godz.

c) indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 56 uczestników (53 osoby bierne zawodowo, 3
osoby długotrwale bezrobotne) projektu Droga do aktywności zawodowej o numerze
POWR.01.02.02-28-0006/15-00 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z powiatu ostródzkiego, iławskiego,
nowomiejskiego i działdowskiego, które obejmuje:
- Poradnictwo indywidualne polegać ma na zindywidualizowanym stymulowaniu uczestnika
w działaniach zmierzających do uzyskania przyjętych celów w ścieżce rozwoju zawodowego.
Zajęcia indywidualne 2 godz./miesiąc w ciągu 4 miesięcy. Łącznie 448 godz.

Uczestnikami wsparcia są 64 osoby (42 kobiet, 22 mężczyzn) w wieku 15- 29 lat bez pracy, które
nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu – MŁODZIEŻ NEET, zamieszkujących powiat ostródzki lub
nowomiejski lub iławski lub działdowski w tym znajdą się osoby:
- 53 osoby bierne zawodowo ( 34 kobiety, 19 mężczyzn),
- 11 osób bezrobotnych (8 kobiet,3 mężczyzn) w tym 9 osób długotrwale bezrobotnych

6. Zamówienia uzupełniające
Istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności
zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia
publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są
zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia
takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z
Wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady
konkurencyjności.
7. Termin i miejsce realizacji zamówienia
Zajęcia realizowane będą w terminach:
a) grupowe doradztwo zawodowe – lipiec – sierpień 2016 r. – 16 godz.
b) indywidualne doradztwo zawodowe – lipiec – sierpień 2016 r.- 384 godz. (64os.x6godz.)
c) grupowego poradnictwa zawodowego – wrzesień 2016 r. – 64 godz.
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d) indywidualnego poradnictwa zawodowego – październik –stycznia 2017 r. – 448 godz.
os.x8h)
Obszar realizacji projektu: powiat ostródzki, iławski, nowomiejski i działdowski.
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Zajęcia odbywać się będą dla osób z powiatów: ostródzkiego i iławskiego w Ostródzie, a dla osób
z powiatów nowomiejskiego i działdowskiego w Nowym Mieście Lubawskim, w dni powszednie
oraz w weekendy w godzinach i terminach uzgodnionych uprzednio
z
Uczestnikiem projektu i Zamawiającym.

8. Wymagania wobec Wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki lub
dysponują osobami spełniającymi następujące warunki (osoby wskazane do wykonania
zamówienia, wymienione w wykazie zrealizowanych usług).

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie danego wsparcia oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- posiadają wykształcenie wyższe pozwalające na przeprowadzenie danego wsparcia
potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
- spełniają warunek dotyczący posiadanej wiedzy i doświadczenia tj. wykonali w okresie ostatnich
5 lat przed dniem złożenia oferty, Wykonawca powinien posiadają co najmniej 2 letnie
doświadczenie z zakresu prowadzenia: doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego dla
osób pozostających bez zatrudnienia, nieaktywnych zawodowo, w tym zagrożonych wykluczeniem
społecznym, biernych zawodowo i bezrobotnych w wieku 15-30 (weryfikowane na podstawie
referencji, listów motywacyjnych)

9. Składanie oferty , wymagania dotyczące sporządzania oferty
a) oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego (załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi, niżej wymienionymi,
załącznikami:
- doświadczenia Wykonawcy w zakresie tematyki zgodnej z przedmiotem zamówienia
(załącznik nr 2 do niniejszego zapytania),
- mile widziane referencje, listy intencyjne.
b) kwota wykonania usługi za 1 godzinę musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie
publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako
płatnika.
c) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie
zamówienia.
d) ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w CENTRUM „OKEY”
Sp. z o. o., ul. Jana III Sobieskiego 3/3, 14-100 Ostróda
z dopiskiem na kopercie:
„W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POWR/01.02.02/2016.
Nie otwierać do 13 lipca 2016 r. do godziny 10.00”
e) oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim.
f) Termin składania ofert – najpóźniej do dnia 13 lipca 2016 r. do godziny 10.00.
O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpłynięcia do Zamawiającego.
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g) oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
10. Kryteria wyboru oferty
Cena – 60% (maksymalnie 60 pkt)
Doświadczenie w zakresie tematyki zgodnej z przedmiotem zamówienia – 40% (maksymalnie
40 pkt).
Sposób wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty:
a) kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie cena za przygotowanie i przeprowadzenie
wsparcia wykazana na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru:
Najniższa cena oferty
Liczba punktów = --------------------------------- x 100 x 60%
Cena badanej oferty
Maksymalna liczba punktów: 60.
b) kryterium doświadczenia i liczby osób objętych wsparciem w formie doradztwa
zawodowego i poradnictwa zawodowego (grupowego i indywidualnego). Ocenie podlegać
będzie doświadczenie Wykonawcy i liczba osób objętych ww. wsparciem, które należy
wykazać w załączniku nr 2. Do oferty można dołączyć dodatkowe dokumenty: referencje,
listy intencyjne.
Punkty za doświadczenie obliczane będą wg wzoru:
Liczba osób objętych wsparciem badanej oferty
Liczba punktów = ----------------------------------------------------------------- x 100 x 40%
Największa liczba osób objętych wsparciem z oferty
Maksymalna liczba punktów: 40.

11. Informacje o wyborze Wykonawcy, terminie i miejscu podpisania umowy
Po zakończeniu procedury wyboru Zamawiający prześle informacje o wyniku postępowania do
każdego Wykonawcy oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej wskazanej w
komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, umieszczonym na stronie internetowej
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz na stronie internetowej Zamawiającego
(www.okey.ostroda.pl).
a) informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu i terminie podpisania umowy, zostanie przekazana
e-mailowo lub pocztą tradycyjna do Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania oferty, zmiany
warunków lub zamknięcia naboru bez wyboru oferty w szczególności w przypadku złożenia
ofert przekraczających wysokość środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację
niniejszego zamówienia.
Projekt „Droga do aktywności zawodowej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
w ramach „Inicjatywny na rzecz zatrudnienia osób młodych”

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
d) otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
e) z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na
warunkach określonych przez Zamawiającego.
f) 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.
12. Informacje o wykluczeniu
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w
załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą
ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.
13. Informacje dodatkowe
a) niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2007, nr 223, poz. 1655).
b) w postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 - Doświadczenia Wykonawcy w zakresie tematyki zgodnej z przedmiotem
zamówienia.
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