
Bielsko-Biała, 14.09.2016

Zapytanie  ofertowe nr 1/IWS/2016/

W związku z realizacją Projektu „Inwestuj w siebie! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z
województwa  śląskiego”  o  nr  WND-POWR.01.03.01-00-0191/15  współfinansowanego  przez  Unię
Europejską   w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Bielskie  Stowarzyszenie  Artystyczne
„Teatr Grodzki” zaprasza do składania ofert w zakresie usługi DORADCA KLIENTA.

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cen rynkowych.

Zamawiający: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” ul. Stefanii Sempołowskiej 13
43-300 Bielsko-Biała

I. Przedmiot zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa DORADCY KLIENTA dla uczestników projektu

1. Liczba uczestników projektu: 14
2. Czas realizacji usługi 09.2016-10.2017
3. Ilość godzin obejmujących usługę: 1050 godzin / przeciętnie  75 godzin opieki DORADCY KLIENTA
nad uczestnikiem projektu.
4. Teren realizacji usługi: SUBREGION POŁUDNIOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
5. Uczestnicy Projektu: młodzież NEET w wieku 15-29 lat, grupy docelowe poddziałania 1.3.1:
-młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę ( do roku po opuszczenia instytucji pieczy)
-matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczenia instytucji pieczy)
-absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do
roku po opuszczeniu ośrodków)
-absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych
(do roku po opuszczeniu ośrodków)
- matki przebywające w domach samotnej matki
- osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze ( do roku po opuszczeniu)

II Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego

1) Zadania DORADCY KLIENTA  w okresie realizacji zadania 09.2016-10.2017 – stała indywidualna
opieka nad uczestnikiem projektu (śr. 7 uczestników na doradcę klienta), pomoc i motywacja we
wdrożeniu  IPD/ścieżki  rozwoju w projekcie (min.  Skierowanie na odpowiednie szkolenie/staż,
ocena potrzeby zastosowania innych form wypracowanych z Doradcą Zawodowym, pozyskiwanie
pracodawców  do  współpracy,  budowa  sieci  kontaktów  i  integracja  ofert  szkoleniowych  i
stażowych  na  rzecz  uczestnika  projektu,  organizacja  spotkań  z  pracodawcami  i  rozmów
kwalifikacyjnych  w  celu  doprowadzenia  do  zatrudnienia.  Celem  działań  jest  indywidualne
wsparcie  uczestnika  projektu  w odpowiedzi  na:  IPD,  potrzeby,  bariery,  potrzeby  pracodawcy



oferującego zatrudnienie poprzez wyposażenie uczestnika w oczekiwane kwalifikacje zawodowe,
zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy.

2) Wykonawca  musi posiadać  min. 2 letnie doświadczenie z indywidualnym klientem wykluczonym
lub zagrożonym wykluczeniem, znajomość lokalnego rynku pracy.

III. Dokumenty niezbędne do złożenia odpowiedzi na zapytanie o cenę:
 formularz oferty (Załącznik nr 1) i oświadczenie (Załącznik 2), CV Doradców Klienta

IV. Dodatkowe informacje i wymagania od Wykonawców
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki: 

1) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści
zapytania

2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3) Posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym  i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
5) Osoby fizyczne,  nie  prowadzące działalności  gospodarczej  lub osoby fizyczne prowadzące

jednoosobową  działalność  gospodarczą,  przy  czym  przedmiot  zamówienia  musi  być
realizowany osobiście.

V. Kryteria oceny odpowiedzi na zapytanie o cenę:

Najniższa cena – kwota brutto z Formularza ofertowego za łączną realizację zlecenia. 

Koszt oferty cenowej zawierać musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

VI. Informacje nt. zakresu wykluczenia z realizacji zlecenia
1) Wykonawcy podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień

Publicznych 
2) Wykonawcy składający ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia,  którzy nie spełniają

przesłanek określonych w art. 24.ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych składają oświad-
czenie, które jest załącznikiem numer 2 do Zapytania Ofertowego

VII. Przygotowanie oferty
1) Oferta powinna zawierać:

a) w  przypadku  osób  fizycznych  nie  prowadzących  działalności  gospodarczej  cenę
brutto za godzinę pracy Doradcy Klienta z Uczestnikiem Projektu

b) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą cenę netto, brutto
oraz VAT za godzinę pracy Doradcy Klienta z Uczestnikiem Projektu

2) Oferta musi odpowiadać na treść niniejszego zapytania ofertowego.
3) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 



4) Oferta oraz załączniki powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
podmiotu (w przypadku wersji elektronicznej dokumenty muszą być podpisane i zeskanowe).

5) W przypadku,  gdy  informacje  zawarte  w ofercie  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w
rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r.Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien wyraźnie
zastrzec  to w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. 

VIII. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Do dnia 21.09.2016 roku (data wpływu oferty):
1) do  godziny  15:30  drogą  pocztową/kurierem/osobiście  na  adres:  Bielskie  Stowarzyszenie

Artystyczne „Teatr Grodzki” ul. Stefanii Sempołowskiej 13 43-300 Bielsko-Biała (sekretariat,
pokój nr 116), z dopiskiem  Zapytanie ofertowe nr 1/2016/IWS;

2)  do godziny 24:00 elektronicznie na adres: sowa@teatrgrodzki.pl

IX. Informacje dotyczące wyboru
1) Zamawiającemu  przysługuje  prawo  zamknięcia  trybu  niniejszego  zapytania  bez  wybrania

którejkolwiek z ofert. 
2) Zamawiający  zleci  usługę  oferentowi,  który  przedłoży  najkorzystniejszą  ofertę  z  punktu

widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.
3) Wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie o wyborze.
4) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą,

którego  oferta  została  uznana  za  najkorzystniejszą  lub  z  dwoma  Wykonawcami,  których
oferty   zostały  ocenione  najwyżej,  w  szczególności  jeśli  oferty  przekroczą  kwoty,  które
Zamawiający  zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w
rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę
zakontraktowaną  w  budżecie,  Zamawiający  przeprowadzi  ze  wszystkimi  Oferentami
negocjacje.

5) Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć
ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia negocjacji. 

6) Zamawiający  do  chwili  złożenia  zlecenia  zastrzega  sobie  możliwość  unieważnienia
postępowania  na  każdym  etapie  jego  prowadzenia  bez  podawania  przyczyn,  poprzez
zamieszczenie informacji na stronie www Zamawiającego.

7) W  przypadku  niewybrania  Wykonawcy  (np.  brak  ofert,  odrzucenie  ofert),  Zamawiający
dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

8) Zleceniodawca  powiadomi  Wykonawcę  najpóźniej  3  dni  przed  planowanym  wyjazdem  o
ewentualnej zmianie terminu realizacji wyjazdu oraz o miejscu i godzinie zbiórki.

X. Przesłanki odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
2) Zostanie złożona po terminie składania ofert. 
3) Nie  będzie  zawierała  wszystkich  wymaganych  przez  Zamawiającego  dokumentów  lub

oświadczeń. 



4) Będzie zawierała rażąco niską cenę. 
5) Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.


