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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/PRPZ/2017 z dnia 24.07.2017 r. prowadzone  

w trybie zasady konkurencyjności 

 

I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie zaprasza do złożenia oferty 

dotyczącej prowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu 

„PROGRAMY RÓWNOWAGA PRACA-ŻYCIE jako instrument podtrzymania zatrudnienia i 

aktywizacji zawodowej młodych rodziców” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług indywidualnego doradztwa zawodowego   

dla 12 uczestników/uczestniczek jako aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3. 

pozostających bez zatrudnienia w ich powrocie do pracy polegającego na wypracowaniu i 

monitorowaniu IPD w kontekście powrotu do pracy doradztwa zawodowego dla 

uczestników/uczestniczek projektu „PROGRAMY RÓWNOWAGA PRACA-ŻYCIE jako 

instrument podtrzymania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców”.  

2. Ilość uczestników/uczestniczek może ulec zwiększeniu nie więcej niż 10%.  

3. Doradca będzie tzw. Opiekunem zawodowym uczestnika/uczestniczki wspierając proces 

reintegracji z rynkiem pracy lub powrotu do pracy którzy łącząc zadania doradcy 

zawodowego i doradcy personalnego.  

4. Usługi realizowane na terenie województwa podlaskiego ze szczególnym 

uwzględnieniem powiatu kolneńskiego.  

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA 

Wykonanie zamówienia ustala się w terminie od daty podpisania umowy do 31.10.2017 z 

zastrzeżeniem, iż Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia czas realizacji usługi na 

podstawie akceptacji Instytucji Pośredniczącej, gwarantującej prawidłową realizację zadań 

projektu, niedużej niż do 12.2017 r. 

 

IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 

85312320-8 - Usługi doradztwa 

 

V. PODSTAWA PRAWNA:  

Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  



 

 

    

Projekt „PROGRAMY RÓWNOWAGA PRACA-życie jako instrument podtrzymania 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców” wspófinansowany przez Unię 

Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

 

Aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3. pozostających bez zatrudnienia 

Realizacja usługi polega na realizacji indywidualnego doradztwa zawodowe i edukacyjnego 

- wypracowanie IPD w kontekście powrotu na rynek pracy.  

Realizacja usługi polega na opracowaniu IPD, stworzenie i monitorowanie Indywidualnego 

Planu Działania powrotu do pracy 12 uczestników/uczestniczek projektu w modelu 

aktywizacji zawodowej, obejmuje proces znajdowania nowej pracy i całościowe podejście do 

życia zaw. w kontekście życia rodzinnego.  

Każdy Indywidualny Plan Działania obligatoryjnie musi zawierać części: bilans, moje działania, 

planowanie i aktywność na rynku pracy. Cały model musi zawierać realizacji usługi aktywizacji 

zrównoważonej Praca-Rodzina ułatwiającej wejście lub powrót na rynek pracy opiekunom  

wychowującym dzieci do lat 3.  Usługa obejmuje 8 godz. zegarowych spotkań indywidualnych 

na osobę realizowanych w modelu 4 spotkania x 2 godz. zegarowe, w tym 4 godz.  

Opracowanie IPD i 4  godziny monitorowanie  IPD.  

 

Termin opracowania IPD - 08.2017- 09.2017- 1 grupa – łącznie 12 osób 

 

Termin monitorowania IPD - 09.2017 - 10.2017 1 grupa – łącznie 12 osób 

  

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU ICH OCENY: 
 

7.1 Wymagania podstawowe  

1. Składana oferta musi by zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia, w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę .  

2. Ocena spełniania przedstawionych poniżej warunków zostanie dokonana wg formuły: 

„spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek  

z warunków zostanie odrzucony z postępowania.  

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie 

warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:  

a) posiadanie wykształcenia wyższego drugiego stopnia lub jednolitego mgr w 

rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe 

magisterskie na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych lub pokrewnych. 

Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu 

dyplomu/świadectwa potwierdzającego spełnianie powyższego kryterium. 

b) posiadanie tytułu doradcy zawodowego – ukończone studia podyplomowe w zakresie 

doradztwa zawodowego dające uprawnienia i tytuł doradcy zawodowego - 

Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu 

dyplom/świadectwo spełniające powyższe kryterium. 

c) posiadanie wiedzy i doświadczenia –min. dwa lata doświadczenia zawodowego w 

zakresie realizacji usług doradztwa indywidualnego dla osób dorosłych w zakresie 

powrotu na rynek pracy, wypracowanie IPD w kontekście reintegracji z rynkiem 
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pracy – Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu CV 

doradcy opisujące doświadczenie zawodowe potwierdzające spełnienie warunku . 

d) posiadanie wiedzy i umiejętność korzystania z tzw. Modelu rodzinnego i 

wykorzystanie go w procesie doradczym oraz gotowość do pełnienia funkcji tzw. 

Opiekuna zawodowego uczestnika/uczestniczki wspierając proces reintegracji z 

rynkiem pracy lub powrotu do pracy którzy łącząc zadania doradcy zawodowego i 

doradcy personalnego (załącznik nr 2) 

e) braku powiązań osobowych lub kapitałowo z Zamawiającym - Wykonawca przedłoży 

oświadczenie według wzoru (załącznik Nr 3) 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, 

krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY WRAZ Z OPISEM SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:   
  

Kryteria oceny oferty: 

Ocena warunków podstawowych spełni-nie spełnia oraz kryteriów premiujących według 

poniższych wag punktowych: 

1. Dodatkowe szkolenia i kursy uprawniającego do pracy z wykorzystaniem narzędzi 

doradczych – 5 pkt. za każdy dodatkowych kurs/szkolenie dający uprawnianie do 

pracy z wykorzystaniem narzędzi doradczych. – łącznie max. 30 pkt.  

2. Ocena metodologii pracy z wykorzystaniem realizacji usług IPD z wykorzystaniem 

modelu rodzinnego oraz wzoru IPD – 40 pkt. (max 10 pkt. za każdą część IPD) 

3. Cena za realizację usługi – 30 pkt.  

Ocena w ramach kryterium cenowego  (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego 

wzoru: Cn – najniższa zaproponowana cena brutto Co – cena brutto zaproponowana w 

badanej ofercie Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Opłata za 

realizację usługi ”  

 

Cena będzie obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w szczególności: 

koszt opracowania materiałów doradczych, koszty podróży z zastrzeżeniem, iż realizacja 

usługi obejmuje województwo podlaskie, w szczególności powiat kolneński, koszty realizacji 

usługi oraz wszystkie inne koszty związane z należytym, zgodnym z opisem i wykonaniem 
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przedmiotu zamówienia. Podana cena będzie stała przez okres realizacji przedmiotu 

zamówienia 

 

IX. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:  

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z zastrzeżeniem, że oferty z cenami 

wariantowymi zostaną odrzucone. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

3. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane. 

4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać 

wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez 

Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie 

niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego 

pytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej www.nfdk.pl Wyjaśnienia 

zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani 

identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość 

pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym 

niż 2 dni przed terminem składania ofert.    

7. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na 

której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian 

zapytania i udzielonych wyjaśnień.   

8. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, 

uzupełnień, wycofań.  

9. Forma oferty: 

9.1 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie 

oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 

kopii. 

9.2 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez 

Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione 

wątpliwości, co do jej prawdziwości 

9.3 Oferta powinna przedstawiać cenę brutto  wyrażoną w PLN.   

10. Kompletna oferta powinna zawierać: 

10.1 Wypełniony i podpisany  Formularz Oferty przez przedstawiciela prawnego 

Wykonawcy,  

10.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 1.  

10.3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym  

– Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego; 

X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
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Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Iwona 

Zaborowska, e-mail: iwona.zaborowska@gazeta.pl; 

 

XI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną  lub osobiście (liczy się 

data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Biuro Projektu, ul. 1-szej Armii 

Wojska Polskiego 9, lok. 216 15-102 Białystok  

2. Kompletna oferta powinna zostać  złożona na formularzu ofertowym wraz z 

załącznikami w terminie do 01.08.2017 r. do godz. 14.00 w Biurze Projektu.  

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego 

złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, 

a nie data jej wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Oferty otrzymane po 

terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.  

4. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną 

powiadomieni drogą e- mail lub telefonicznie.  

5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i 

załączniki, składające się na ważną ofertę.  

6. Dokumenty powinny by sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 

przez Zamawiającego wzorcami  załączników, a w szczególności zawierać wszystkie 

informacje oraz dane.  

 

XII. POZOSTAŁE INFORMACJE I WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA  

1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w 

terminie określonym przez Zamawiającego.  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który 

najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekroczy o mniej niż 25% 

kwotę  zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, 

gdy:  

 Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć .  

 Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.  

 Jeżeli Zamawiający uzna,  że oferta, którą musiałby wybrać  jako najkorzystniejszą nie 

gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego.  

 Jeśli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie 

doprowadzi do realizacji jego celu.  

 

XIII. WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY 
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1. Zamawiający z wybranymi wykonawcami podpisze umowę zlecenie na cały okres 

realizacji usługi.  

2. Płatność z tytułu realizacji doradztwa będą realizowana w częściach miesięcznych na 

podstawie poprawniej wypełnionej i dostarczonej dokumentacji, w tym zestawienia 

zrealizowanych godzin, kart usługi doradczej, karty czasu pracy oraz wystawionego 

rachunku. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia 

okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, 

nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć 

wpływ na realizację postanowień umowy. 

 

 

Iwona Zaborowska 

 

Kierownik Projektu  

 
 


