Zapytanie ofertowe nr 36/AP/2018
1. Zamawiający
Projekt „Azymut: Praca” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w
Gdańsku na mocy umowy RPPM.05.02.02-22-0005/16 z dnia 23.08.2017 r..
Nazwa Zamawiającego: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku
Ul. Długi Targ 46/47 80-830 Gdańsk
Tel. 58 301 52 46, +48 606 443 484
azymut@gdansk.pte.pl
www.gdansk.pte.pl
Stowarzyszenie wpisane do rejestru stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000092579, NIP 583-000-19-88,
REGON: 190582055

2. Tryb prowadzenia postępowania
Zasada konkurencyjności opisana w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
Termin i miejsce składania ofert:
Miejsce składania:
osobiście- w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku, Długi Targ 46/47,
Gdańsk 80-830 , sekretariat lub pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres
azymut@gdansk.pte.pl
Termin składania ofert: oferty należy złożyć do dnia 19.09.2018, godz. 10.00 Liczy się data wpływu.

3. Przedmiot i termin realizacji zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa zawodowego dla uczestników projektu
Azymut: Praca. Zajęcia poprowadzone będą zgodnie z założeniami przewidzianymi w projekcie.
Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, niezarejestrowane oraz
zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy i zamieszkałe na terenie powiatu tczewskiego/
starogardzkiego. Termin realizacji umowy: wrzesień 2018- sierpień 2019
Kod CPV 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
Kod CPV 85312320-8 Usługa doradztwa

4. Opis przedmiotu zamówienia
Doradca zawodowy może składać ofertę na przeprowadzenie doradztwa dla dowolnych części
zamówienia.
Zadania w ramach zamówienia:
Część A
Część B

Miejsce doradztwa: Tczew
Miejsce doradztwa: Starogard Gdański

W ramach części A doradca przeprowadzi:
w roku 2018, 2019 : indywidualne poradnictwo zawodowe – 2 spotkania x 1 godzina (opracowanie
IPD) x około 20 osób = około 40 godzin
w roku 2018, 2019 : indywidualne poradnictwo zawodowe – 1 spotkanie x 3 godziny x około 20 osób
= około 60 godzin
w roku 2018, 2019: grupowe poradnictwo zawodowe: około 3 grupy 10cio osobowe x 16 godzin =
około 48 godzin

W ramach części B doradca przeprowadzi:
w roku 2018, 2019 : indywidualne poradnictwo zawodowe – 2 spotkania x 1 godzina (opracowanie
IPD) x około 20 osób = około 40 godzin
w roku 2018, 2019 : indywidualne poradnictwo zawodowe – 1 spotkanie x 3 godziny x około 10 osób
= około 30 godzin
w roku 2018, 2019: grupowe poradnictwo zawodowe: około 3 grupy 10cio osobowe x 16 godzin =
około 48 godzin

Przeprowadzenie wyżej wymienionych zadań ma na celu wsparcie uczestników i opracowanie
indywidualnych planów działania (IPD), których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej
wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności
pożądane na rynku pracy, obejmujące m.in. poradnictwo zawodowe.
Doradztwo zawodowe będzie polegać na wsparciu uczestników projektu w zakresie określania ścieżki
zawodowej, przekazaniu wiedzy na temat zawodów i specjalności odpowiednich dla uczestnika.

W ramach zajęć grupowych z doradcą zawodowym uczestnicy muszą poznać aktywne metody
poszukiwania pracy, nabyć umiejętność pisania CV, listu motywacyjnego, odbyć symulację rozmów
kwalifikacyjnych.
W ramach zajęć indywidualnych powstanie IPD dla każdego uczestnika projektu, określający
predyspozycje zawodowe, kierunki rozwoju, uwzględniający sytuację rodzinną, posiadane
kwalifikacje i kompetencje.

Doradztwo zawodowe musi się zakończyć uzyskaniem kompetencji – wydaniem formalnej opinii
doradcy zawodowego potwierdzającego nabycie kompetencji przez uczestnika projektu.
Zajęcia odbywać się będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego ,
w części A- Tczew, w części B- Starogard Gdański.

Termin realizacji zadania: wrzesień 2018- sierpień 2019
harmonogramu.

według opracowywanego na bieżąco

5. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą się starać Wykonawcy, posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie
do wykonania zamówienia oraz posiadają konieczne do wykonania zamówienia uprawnienia.
Doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla osób dorosłych
należy umieścić w załączniku numer 4 do niniejszego zapytania.
Warunki, jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o wykonanie zamówienia:
1. Posiadanie wykształcenia wyższego
2. Posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie doradztwa zawodowego dla osób
bezrobotnych/biernych zawodowo – minimum 3 lata (36 miesięcy) w ciągu ostatnich
czterech lat (od września 2014- września 2018)
Wykonawca do oferty musi załączyć: kserokopie (potwierdzoną za zgodność z oryginałem)
dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe oraz kserokopie referencji/ świadectwa pracy
Ocena warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów,
wg formuły „spełnia/ nie spełnia” . Wykonawca, który nie spełnia w.w warunków zostanie
wykluczony z podstępowania.

6. Informacje nt. zakazu powiązań kapitałowych lub osobowych
Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby, które są powiązane 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 co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli;
W celu weryfikacji w/w powiązań Wykonawca wypełni i podpisze załącznik nr 2 do zapytania.

7. Składanie ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na dwie części;
A - Tczew
B- Starogard Gdański
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną
część lub dwie części

8. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty
1. Oferta musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającą pełną czytelność
jej treści.
2. Oferta musi zawierać dokumenty / załączniki wymienione w pkt. 5 niniejszego zapytania.
Oferta musi zawierać:
Załącznik numer 1 – formularz ofertowy
Załącznik numer 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik numer 3 – oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
Załącznik numer 4- doświadczenie i opis kwalifikacji w zakresie oferowanych usług doradztwa
zawodowego + kserokopia referencji/ świadectwa pracy
Załączniki – kserokopia dyplomu ukończenia studiów –potwierdzenie wykształcenia wyższego

Ofertę należy złożyć do dnia: 19.09.2018 , do godziny 10:00, osobiście (Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne w Gdańsku, Długi Targ 46/47, Gdańsk) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres azymut@gdansk.pte.pl
Termin związania z ofertą wynosi 60 dni

9. Szczegółowe informacje
Szczegółowe informacje nt. przedmiotu zamówienia:
Marta Michałowska, Patrycja Foremniak
azymut@gdansk.pte.pl (w tytule należy podać numer zapytania ofertowego)
tel: 58 301 54 61, 58 301 52 46

10. Unieważnienie postępowania
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku zastrzega sobie prawo do unieważnienia
postępowania w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie.

11. Kryteria wyboru ofert
Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:
Nazwa kryterium
Cena brutto za jedną godzinę przeprowadzenia
zajęć (cena zawiera wszystkie koszty)

Znaczenie kryterium
100 %

W oparciu o kryterium 100% Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaproponuje najniższą
cenę za przeprowadzenie jednej godziny zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
Zamawiający będzie oceniał każdą z części oddzielnie.

Cena oferty z najniższą ceną / cena oferty badanej x 100 pkt.

Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania wszystkich
wymagań formalnych zawartych w części 5 i 6 niniejszego zapytania.

12. Wybór Wykonawcy
Po ocenie ofert Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania Wykonawców poprzez pocztę
elektroniczną oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz w bazie
konkurencyjności.
W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dot. złożonej oferty.
W przypadku gdy najkorzystniejsza cena przekracza kwotę przewidzianą w budżecie, zamawiający
przewiduje możliwość negocjacji ceny z wykonawca , który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

13. Umowa o realizację usługi
Przewiduje się możliwość zmiany w umowie o świadczenie usługi z niezależnych od obu stron
przyczyn, w tym np. powodu braku chętnych do skorzystania z usługi, termin realizacji umowy
może ulec zmianie
Termin realizacji umowy: wrzesień 2018-sierpień 2018

14. Zamówienie uzupełniające
Zmawiający może udzielić wybranemu Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości
max. 50% udzielonego zamówienia tego samego rodzaju.

15. Dodatkowe informacje
1. cena ofertowa /brutto brutto tzw. „duże brutto”/ zawierająca wszystkie koszty i składniki
związane z wykonaniem zamówienia i warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i umowie
2. cena „brutto brutto” podana słownie i liczbowo w polskich złotych
3. cena nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy/ zamówienia
4. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nie uwzględnienia wszystkich
okoliczności mogących mieć wpływ na ceną obciążają wykonawcę.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych
PLN. Wynagrodzenie będzie przekazywane na rachunek bankowy po odliczeniu stosownych
potrąceń wynikających z odrębnych przepisów (składki ZUS, podatek do US).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z
Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
7. W przypadku nie przestrzegania przez wykonawcę przepisów wynikających z wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata
2014 -2020

8. Kary umowne, odszkodowania przewidywać będzie umowa zawarta między Wykonawcą a
Zamawiającym.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezwłocznego odstąpienia od umowy w przypadku
naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy.
10. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych
Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami w zakresie informacji i promocji
projektów współfinansowanych z UE, zgodnie z programem pomocowym z którego udzielone jest
wsparcie.
11. W przypadku podpisania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich
wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, jakie zostaną wskazane w umowie zawartej
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

16. Załączniki
Załącznik numer 1 – formularz ofertowy
Załącznik numer 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik numer 3 – oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
Załącznik numer 4- doświadczenie i opis kwalifikacji w zakresie oferowanych usług doradztwa
zawodowego

