Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Mieroszów, dnia 14 września 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy świadczącego najwyższej jakości usług Doradcy Klienta dla
Uczestników projektu, którymi są osoby w wieku 15-29 lat (w tym niepełnosprawne), zamieszkujące na
obszarze powiatu wałbrzyskiego, które pozostają bez pracy (w tym osoby niezarejestrowane w urzędach pracy)
oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i nie podlega przepisom Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), na podstawie
art. 4 pkt 8 Ustawy. Zapytanie uwzględnia Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Kod CPV: 79611000-0
Usługi poszukiwania pracy
Zamawiający:
Fundacja Spektra,
ul. Sportowa 4, 58-350 Mieroszów
NIP: 8862911933, REGON: 020879494
Krótki opis projektu:
Cel: Zwiększenie możliwości zatrudnienia (poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społecznozawodowo-edukacyjnej) 60 (34 Kobiet i 26 Mężczyzn) osób młodych w wieku 15-29 lat zamieszkujących na
terenie powiatu wałbrzyskiego, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz
podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 30 Uczestników Projektu.
Grupę docelową stanowią osoby zamieszkałe na terenie powiatu wałbrzyskiego w wieku 15-29 lat bez pracy (w
tym osoby niezarejestrowane w urzędach pracy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież
NEET, z wyłączeniem grupy określonej w SZOOP dla trybu konkursowego w Działaniu 1.3 / Poddziałaniu nr
1.3.1).
Zakłada się, że w projekcie weźmie udział 60 osób (40 bezrobotnych i 20 biernych zawodowo), w tym minimum:
 34 kobiety (56,6%),
 8 osób niepełnosprawnych (13,3%),
 5 osób długotrwale bezrobotnych (8,3%),
 24 osoby zamieszkujące ( w rozumieniu KC) tereny wiejskie (40%).
Zadania realizowane w ramach projektu:
1. Rekrutacja.
2. Wsparcie psychologiczno-doradcze.
3. Aktywizacja edukacyjno-zawodowa.
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4. Działalność gospodarcza.
5. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
Główne rezultaty:
Ukończenie interwencji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przez 40 osób
bezrobotnych oraz 20 osób biernych zawodowo. Podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 30 Uczestników
Projektu (w tym: 20 Uczestników Projektu w oparciu o wskaźnik efektywności zatrudnieniowej i utworzenie
działalności gosp. przez co najmniej 10 Uczestników Projektu).
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
związanych z pośrednictwem pracy jako Doradca Klienta w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” w ramach projektu pt. „Aktywizacja dla
młodych”, nr WND-POWR.01.02.02-02-0158/15.
Wsparcie Doradcy Klienta przeznaczone jest dla wszystkich osób skierowanych na szkolenia zawodowe i staże
(50 osób).
Do głównych zadań Doradcy Klienta w ramach zleconej usługi będzie należała całościowa i stała opieka nad
Uczestnikami Projektu oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu
zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami danego Uczestnika Projektu, w tym m.in: nadzór nad realizacją i
aktualizację Indywidualnego Planu Działania, organizacja i nadzór nad stażami i szkoleniami, wsparcie
psychologiczne Uczestników Projektów, kontakt z pracodawcami i szeroko rozumiana pomoc w znalezieniu
zatrudnienia przez danego Uczestnika Projektu, etc. Doradca Klienta będzie odpowiadał za osiągnięcie
założonego wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, który wynosi 20.
Wykonawca w ramach realizowanego zamówienia będzie świadczył usługi jako Doradca Klienta dla 50
Uczestników Projektu po 35 godzin dla każdej osoby (w sumie 1 750 godzin).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Wymagania związane z wykonaniem:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy posiadający:
 minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem, zgodne z
przedmiotem zamówienia,
 znajomość zasad tworzenia Indywidualnych Planów Działania,
 znajomość lokalnego rynku pracy,
 wykształcenie wyższe magisterskie, ukończony kierunek pedagogika, resocjalizacja, psychologia,
socjologia lub inne, których program obejmował przygotowanie w zakresie poradnictwa zawodowego
oraz doradztwa personalnego,
 mobilność,
 dyspozycyjność.
Wykluczenia:
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu
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beneficjenta 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 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.

Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r. w poszczególne
dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie.
Miejsce wykonania zamówienia:
Powiat Wałbrzyski

Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Kryterium - cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - waga 50%:
Kryterium oznacza najniższą cenę brutto za wykonanie całości zamówienia. Oferta o najniższej cenie otrzymuje
automatycznie 100 punktów, każda następna oceniana jest jako wartość proporcji w stosunku do ceny
najniższej wg wzoru:
𝑪=

𝑿𝒎𝒊𝒏
× 𝟏𝟎𝟎 × 𝟓𝟎%
𝑿𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕.

gdzie:
C – oznacza liczbę punktów za kryterium.
X min. – oznacza najniższą cenę ze złożonych ofert dla przedmiotu postępowania,
X ofert. – oznacza cenę rozpatrywanej oferty dla przedmiotu postępowania
Punkty przyznane w kryterium pomnożone przez wagę stanowić będą ocenę, jaką Wykonawca uzyska w tym
kryterium.
2. Metoda i organizacja realizacji zamówienia (M) – 40 %
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana na podstawie opracowania pt. „Metoda i
organizacja realizacji zamówienia” załączonego do oferty. Wykonawca winien odnieść się w sposób
wyczerpujący do każdego z poniższych zagadnień. Za opis każdego zagadnienia Zamawiający
przyzna punkty w skali 0-4.
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Lp.

Podkryteria

1

zrozumienie celów i oczekiwanych rezultatów zamówienia

0-4

2

wyjaśnienie ryzyk i założeń mających wpływ na realizację zamówienia

0-4

3

przedstawienie planu pracy zapewniający wysoką jakość zamówienia przy
jednoczesnym dotrzymaniu określonego terminu ww. ofercie
przedstawienie struktury/sposobu zarządzania procesem po stronie
Wykonawcy

0-4

4

Ilość punktów

0-4

Skala ocen w każdym podkryterium (0-4), przy założeniu, że oferta spełnia minimalne wymogi określone w
opisie przedmiotu zamówienia powinna być rozumiana w sposób następujący:
4 pkt – propozycja w dużym stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w ocenianym podkryterium;
0 pkt – propozycja nie spełnia oczekiwań wyrażonych w ocenianym podkryterium.
W ramach powyższej skali zastrzega się możliwość przyznawania punktów ułamkowych do
jednego miejsca po przecinku. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów do uzyskania
w kryterium „Metoda i organizacja realizacji zamówienia” wynosi 16.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
𝑴=

𝒏𝒙
× 𝟏𝟎𝟎 × 𝟒𝟎%
𝟏𝟔

gdzie:
M - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę w kryterium „Metoda i organizacja realizacji
zamówienia”;
nx - łączna liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium „Metoda i organizacja realizacji
zamówienia”;
16 - maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w kryterium „Metoda i organizacja realizacji
zamówienia”
40%- waga kryterium „Metoda i organizacja realizacji zamówienia”
3. Kryterium - Doświadczenie - waga 10%:
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana na podstawie opracowania pt. „Doświadczenie”
załączonego do oferty. O wyborze oferty decydować będzie doświadczenie (ilość lat pracy) w zakresie
świadczenia usług na rzecz osób młodych (do 30 roku życia) z terenu powiatu wałbrzyskiego. Za opis
Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:
Lp.

Podkryteria

Ilość punktów

1

Doświadczenie w podmiotowym obszarze poniżej 5 lat

0
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2

Doświadczenie w podmiotowym obszarze 5-10 lat

5

3

Doświadczenie w podmiotowym obszarze powyżej 10 lat

10

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów do uzyskania w kryterium „Metoda i
organizacja realizacji zamówienia” wynosi 10.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
𝑫=

𝒏𝒙
× 𝟏𝟎𝟎 × 𝟏𝟎%
𝟏𝟎

gdzie:
D - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę w kryterium „Doświadczenie”;
nx - liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium „Doświadczenie”;
10 - maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w kryterium „Doświadczenie”
10%- waga kryterium „Doświadczenie”

4. Ostateczna ocena punktowa
Ocena punktowa danej oferty będzie wynikała z zsumowania liczby punktów otrzymanych przez tę ofertę za
poszczególne kryteria i obliczona według wzoru:
𝑷𝒊 = 𝑷𝑪 + 𝑷𝑴 + 𝑷𝑫

gdzie:
Pi – liczba punktów otrzymanych przez ofertę „i”,
PC – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”,
PM – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za kryterium „Metoda i organizacja realizacji zamówienia”.
PC – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za kryterium „Doświadczenie”.

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta otrzyma najwyższą liczbę
punktów w ostatecznej ocenie punktowej oferty. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że dwie lub więcej niż dwie oferty otrzymały jednakową ostateczną ocenę punktową oferty,
zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną.
Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Wykonawca złoży ofertę na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Oferty należy składać w terminie do dnia: 21 września 2016 r
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. Oferta może być przesłana za pośrednictwem:
- poczty na adres: Fundacja Spektra, ul. Wolności 37/8, 58-350 (decyduje data dostarczenia)
- skan oferty na adres poczty elektronicznej e- mail: mzgorski81@gmail.com (w wypadku przesłania oferty
drogą mailową oryginały należy dostarczyć do biura Fundacji w przeciągu 2 dni)
Informację na temat zapytania ofertowego można uzyskać pod numerem telefonu: + 48 509 947 212
Opis ewentualnych zmian treści umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych:
1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących
stawki procentowej należnego podatku VAT (o ile dotyczy).
2. Wystąpienie siły wyższej.
3. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych (w szczególności terminu realizacji
zamówienia), gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca
brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z treścią niniejszego zapytania.
4. Zamawiający dopuszcza udzielenie wybranemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, do wysokości
nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, określonego w umowie zawartej z Wykonawcą.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany
obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia
informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie
terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może
być Zamawiający lub Wykonawca.
6. Umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub
rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy
prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów.
Sposób zapłaty:
Wykonawca wystawi rachunek/fakturę VAT za przeprowadzenie doradztwa będącego przedmiotem niniejszego
zapytania ofertowego.
Płatność - przelew na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego rachunku/faktury VAT.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

………………………….., dnia …………………2016 r.
miejscowość

Fundacja Spektra
ul. Sportowa 4
58-350 Mieroszów

OFERTA

a) Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………….
b) Dane teleadresowe: …………………………………………………………………………

Niniejszym składam ofertę cenową na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług Doradcy Klienta w ramach
projektu pt. „Aktywizacja dla młodych”, nr WND-POWR.01.02.02-02-0158/15.

1. Oferowana, łączna cena brutto w złotych polskich za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

Rodzaj zajęć
1
Świadczenie usług Doradcy Klienta, w tym
pośrednictwo pracy

Proponowana cena za 1
godzinę zajęć
(zł brutto)
2

Ilość
3

Cena za 1 godzinę x
ilość
(zł brutto)
4=2*3

1750

Oferowana, łączna cena brutto w złotych polskich za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi
(słownie)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Metoda i organizacja realizacji zamówienia – załącznik.
3. W ramach kryterium „Doświadczenie” posiadam doświadczenie w ilości………………… lat, zgodnie z
dołączonym oświadczeniem.
Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam1 się z treścią zapytania ofertowego i w pełni akceptuję zawarte
w nim warunki.
Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z zamawiającym osobowo lub kapitałowo, zgodnie z zapisami
zawartymi w zapytaniu ofertowym.
……………………,……….……………..
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

