ROZEZNANIE RYNKU

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”
realizujący Projekt
„Biznes od A do Z”
nr RPKP.08.03.00-04-0001/16
w partnerstwie z
Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek

zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie:

doradztwa zawodowego

Chodzież, 30.10.2017 r.
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I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”
ul. Jagiellońska 3
64-800 Chodzież
NIP 6070050851, REGON 300807319
reprezentowane przez Honoratę Pilarczyk - prezesa

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone w rybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto
do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), przeprowadzane zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju (z dnia
19 lipca 2017 r.).
Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze zapytanie jest upublicznione na stronie internetowej projektu:
www.biznesaz.biuroprojektu.eu
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i
samozatrudnienia w regionie.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie dotyczy:
Kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa
Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym
Kandydatów/tek do Projektu i Uczestników/czek Projektu „Biznes od A do Z”, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 48 osób (w tym 29K
/19M), bezrobotnych 28 os. (17K, 11M) i biernych zawodowo 20 os. (12K, 8M) powyżej 29 r. życia należących do
jednej z następujących grup: osoby powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach
zamieszkałe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w jednym z powiatów: radziejowskim, mogileńskim,
inowrocławskim lub żnińskim.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2017 r. do 30.11.2018 r.
Zakres zamówienia obejmuje, m.in.:
1. Indywidualną rozmowę doradczą w celu zbadania predyspozycji kandydatów do założenia i prowadzenia
działalności gospodarczej
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2. Indywidualne doradztwo zawodowe w tym utworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD)

Planowany termin realizacji zamówienia: od grudzień 2017 r. do styczeń 2018 r.
Planowane miejsce realizacji zajęć: obszar województwa kujawsko-pomorskiego, miasto Inowrocław
Ad. 1 Rozmowy doradcze w celu zbadania predyspozycji kandydatów do założenia i prowadzenia działalności
gospodarczej z doradcą zawodowym będą odbywały się indywidualnie. Zajęcia będą realizowane w wymiarze
2 godzin na jedną osobę, łącznie nie więcej niż 120 godzin. Przez godzinę spotkania rozumie się 60 minut.
Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.
Ad.2 Doradztwo zawodowe i utworzenie z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu Indywidualnego Planu Działania
(IPD) będzie odbywało się indywidualnie. Zajęcia będą realizowane w wymiarze 6 godzin na osobę podczas 2 dni
(2 spotkania po 3 godziny) łącznie nie więcej niż 288 godzin. Przez godzinę spotkania rozumie się 60 minut.
Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.
Wzór dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia doradztwa zawodowego Ad.1 i 2 zostanie opracowany
po konsultacji z Koordynatorem projektu.
Koszty administracyjne związane z organizacją zajęć pokrywa Zamawiający. Wykonawca pokrywa koszty dojazdu
na doradztwo zawodowe.
Wykonawca zobowiązuje 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.

IV.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERT:
1. Oferty należy składać poprzez jeden z poniżej wskazanych sposobów:
a) drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres e-mail: e.prus@biuroprojektu.eu.
b) osobiście w Biurze Projektu: ul. Szeroka 1 lok. 216, 88-100 Inowrocław.
c) pocztą lub kurierem na adres Biura Projektu: ul. Szeroka 1, 88-100 Inowrocław.
(decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego przez jeden z powyżej wskazanych sposobów).
2. Termin złożenia oferty: do dnia 06.11.2017 r. do godz. 16.00
3. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych
i osobowych z Zamawiającym zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego.
4. Oferta wraz z załącznikiem powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną należy wskazać osobę uprawnioną
do reprezentacji Wykonawcy.
5. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
7. Przedstawiona w ofercie kwota obejmuje wszystkie koszty realizacji usługi [w szczególności składki ZUS,
podatek, koszty uzyskania przychodu, w tym m.in. koszty dojazdu (tam i z powrotem) na miejsce realizacji
usługi].
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8. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z osobą wyznaczoną do kontaktów
roboczych związanych z zapytaniem ofertowym: Ewą Prus, nr.tel.: 515 840 623, e-mail:
e.prus@biuroprojektu.eu

V.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści
niniejszego rozeznania rynkowego. Informacja o zmianach w treści rozeznania rynkowego oraz o nowym
terminie składania ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.biznesaz.biuroprojektu.eu.
2. Wydłużenie terminu nastąpi co najmniej o czas, który upłynął od wszczęcia postępowania
do momentu upublicznienia modyfikacji.
3. Informujemy, że niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak
również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozeznanie rynku ma
na celu potwierdzenie, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.
4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania
się z wybranymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania kalkulacji ceny.
5. Wykonawca powinien posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz do Krajowego Rejestru
Agencji Zatrudnienia (KRAZ) w zakresie doradztwa zawodowego.
6. Wykonawca powinien dysponować min. 2 doradcami zawodowymi, którzy posiadają udokumentowane min. 2
letnie doświadczenie w zakresie podobnym do niniejszego rozeznania rynku na podstawie oświadczenia. Przed
podpisaniem umowy konieczne będzie dostarczenie dokumentów potwierdzających doświadczenie do
Zamawiającego.

………………………………………………
(Zamawiający lub osoba działająca
w imieniu Zamawiającego)
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W załączeniu:
1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 1 do Rozeznania rynkowego

………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy
Dotyczy zapytania ofertowego w związku z realizacją Projektu: „Biznes od A do Z”

nr RPKP.08.03.00-04-0001/16
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/a, …………….………………………..…………………………...……………………………………
reprezentujący/a:
…………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj. Stowarzyszeniem Osób
po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”, ul. Jagiellońska 3, 64- 800 Chodzież oraz Partnerem Projektu:
Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek, ul. Małachowskiego 2B, 64-800
Chodzież.
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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został
określony przez IZ PO;
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.

……………………….……, dnia ……………………………..
Miejscowość
………………………………………………
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(Wykonawca lub osoba działająca
w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do Rozeznania rynkowego

FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto
włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju (z dnia 19 lipca 2017 r.) na przeprowadzenie:
indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym
w ramach Projektu
„Biznes od A do Z”
nr RPKP.08.03.00-04-0001/16

• Termin realizacji zamówienia: grudzień 2017 r. – styczeń 2018 r.

DANE WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy:
Województwo:
Kod pocztowy: .
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu, nr lokalu:
NIP
REGON:
e-mail do kontaktu:
Telefon do kontaktu:
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OFERTA CENOWA

Lp.

1.

2.

Nazwa i opis przedmiotu

Przeprowadzenie indywidualnych
rozmów z doradcą zawodowym w
celu zbadania predyspozycji

kandydatów do założenia i
prowadzenia działalności
gospodarczej

Przeprowadzenie indywidualnych
rozmów z doradcą zawodowym w
celu utworzenia IPD z Uczestnikiem
Projektu

J.m.

Cena jednostkowa
brutto przeprowadzenie
1 godziny pośrednictwa
pracy
(w PLN)
A1

Całkowita cena brutto za
realizację przedmiotu
zamówienia
(w PLN)
B1 = (A1 x 120)

godzina

A2

B2 = (A2 x 288)

C

C = (B1+B2)

godzina

Całkowita cena brutto
za realizację całego
przedmiotu zamówienia
(w PLN)
(B1+B2)

OŚWIADCZENIA:
1) Oświadczam/y, iż posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Oświadczam/y, iż posiadam/y wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) w zakresie doradztwa
zawodowego i wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).
3) Oświadczam/y, iż posiadam/y min. 2 letnie doświadczenie zgodne z rozeznaniem rynku, odpowiednią kadrę
(min. 2 doradców zawodowych) i kwalifikacje oraz znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej
umożliwiającej wykonanie zamówienia.
4) Oświadczam/y, iż zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie
wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

Miejscowość ............................, dnia ....................................

..................................................................
(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy
lub osoby działającej w imieniu
Wykonawcy)
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