Warszawa dn. 31.07.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018

Stowarzyszenie OD-DO ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II 01-204 Warszawa tel. 22 632-09-09
1. Określenie przedmiotu zamówienia:

W związku z realizacją projektu pn. ”Aktywna Wola”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr Projektu RPMA.09.01.0014-8559/17, Stowarzyszenie OD-DO zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze
rozeznania rynku.
Poradnictwo zawodowe indywidualne konsultacje DORADCY ZAWODOWEGO (500 kons./80
os).
Kod CPV - 85312320-8- Usługi doradztwa

2. Tryb udzielenia zamówienia

Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto
do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Udzielone jest
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz
FS na lata 2014-2020 dotyczy rozeznania rynku. Niniejsze rozeznanie rynku nie podlega
przepisom ustawy Prawo Zamówień. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego
postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego – RPOWM 2014- 2020
3.

Opis przedmiotu zamówienia

Indywidualne konsultacje DORADCY ZAWODOWEGO (500 kons./80 os) dla os. zarej. w UP
jako bezrobotne z III profilem pomocy i os. nieaktywnych zawodowo niezarej. w UP. Celem
doradcy będzie ustalenie potencjału zawodowego uczestnika, diagnoza i wypracowanie
dla każdego uczestnika jego ścieżki kariery, adekwatnej do predyspozycji, kwalifikacji i
zapotrzebowania na mazow. rynku pracy. Dobór kursu zawodowego i/lub stażu w
zależności od wyników doradztwa. Informowanie o formach zatrudnienia oraz współpraca
z instytucjami rynku pracy i podmiotami ekon. społ.
Spotkania mają się odbyć w terminie podanym w pkt 7
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków

a. w ramach postępowania wyklucza się następujących Oferentów:
Podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane

Przez powiązania
beneficjentem lub
beneficjenta lub
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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b. kryteria dostępu:
Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają warunki: posiadają
niezbędną wiedzę, wykształcenie wyższe związane z doradztwem zawodowym lub studia
podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy i doświadczenie-minimum 100 godz.
indywidualnego doradztwa zawodowego Dodatkowo posiadają doświadczenie w pracy z
osobami z niepełnosprawnościami, migrantami i podopiecznymi Ośrodków Pomocy
Społecznej.
c. sposób dokonania dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia warunków wykonania usługi należy potwierdzić w ofercie:
 posiadanie wykształcenia kierunkowego,
 doświadczenie umożliwiające zrealizowanie usługi
 dokumenty poświadczające pracę z osobami z niepełnosprawnościami.
5. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi być podpisana przez Oferenta. Podpisy złożone przez Oferenta powinny być
opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Oferent może złożyć tylko
jedną ofertę. Oferta powinna być sporządzona:
a. w języku polskim;
b. każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważniona do
podpisywania ofert, nie dopuszcza się stosowania korektora;
c. do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty. Dokumenty wchodzące
w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii.
6. Kryteria oceny ofert wraz ze wskazaniem ich wagi punktowej lub procentowej oraz sposób
przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.

Warunki wyboru Wykonawcy
W przedmiotowym zapytaniu zostanie wybrana oferta, która spełnia warunki zamówienia.
Wykonawca wybierze najlepszą ofertę w oparciu o wiedzę i doświadczenie wykonawcy (80%)
oraz cenę (20%), z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków przeznaczonych w
budżecie projektu.

Nazwa kryterium
Cena – C

Znaczenie kryterium
30 punktów

Wiedza i doświadczenie – D
60 punktów
Doświadczenie w pracy z osobami 5 punktów
niepełnosprawnymi – ON
Doświadczenie w pracy z migrantami-M
5 punktów
Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D +ON+M) uznana
zostanie za najkorzystniejszą.
a. Sposób oceny kryterium „Cena” – C.
Cena powinna być podana w wartościach:
 cena jednostkowa (kwota brutto)


cena całościowa (cena jednostkowa x 500).

Powinna zostać wyrażona w złotych i powinna zawierać wszystkie należne
podatki i obciążenia. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg
następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 30
gdzie:
C – liczba punktów oferty ocenianej,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena jednostkowa ocenianej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi
30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
a. Sposób oceny kryterium „Doświadczenie” – D.
Przez doświadczenie rozumie się łączną liczbę lat doświadczenia w pracy jako
doradca zawodowy. Przez doświadczenie równoważne rozumie się
doświadczenie o zakresie zbliżonym do zadań będących przedmiotem
niniejszego zapytania.
Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie będą liczone wg następującego
wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 60
gdzie:
D – liczba punktów oferty ocenianej,
D0 – doświadczenie (min. 100h doradztwa ) ocenianej oferty,
Dmax – maksymalne doświadczenie (liczba lat doświadczenia) spośród ważnych
ofert.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium
doświadczenie wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
b. W ramach oceny oferty można uzyskać dodatkowe 5 punktów o ile Wykonawca

posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami
c. W ramach oceny oferty można uzyskać dodatkowe 5 punktów o ile Wykonawca
posiada doświadczenie w pracy z migrantami.

W przypadku wyłonienia oferty do realizacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu właściwe
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków zamówienia np. świadectwa pracy,
referencje, kopie umów o pracę/umów cywilno- prawnych, certyfikaty, świadectwa,
oświadczenia itp.).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn, odrzucenia ofert posiadających rażąco niską cenę, a także do pozostawienia
postępowania bez wyboru oferty.
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.
W przypadku spełnienia warunków zamówienia przez Oferentów, zamawiający podejmie
negocjacje ceny. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych,
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania w tym stawki cenowej z Wykonawcą.
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
Zamawiający poinformuje każdego z Oferentów o wynikach postępowania.

7. Termin realizacji umowy
IV kwartał 2018 r. – II kwartał 2020 r.
8. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty

Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 1, podpisana i złożona w terminie do 14.08.2018 r. do godz. 13
poprzez email: od-do@od-do.org z dopiskiem w tytule : "oferta doradca zawodowy lub
pisemnie na adres:
Stowarzyszenie OD-DO
ul. Siedmiogrodzka 5 kl. 2
01-204 Warszawa
kopercie z dopiskiem "oferta – doradca zawodowy"
Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyłonieniu wykonawcy zostanie umieszczona na witrynie internetowej
Zamawiającego pod adresem: www.od-do.org
Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania. Do oferty należy dołączyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 2 do niniejszego Zapytania. Brak podpisanego oświadczenia, stanowiącego integralną część

oferty skutkuje odrzuceniem złożonej oferty.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 632-09-09 Dorota Biskup

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym

