Bielsko-Biała, 22.09.2014r.

Zapytanie ofertowe nr 1/6.1.1/2014
1.

Zamawiający

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”
ul. S. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-18-99-356
REGON: 072316856
KRS: 0000051764

2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 640 godzin usług (wsparcia indywidualnego
dla uczestników projektu) w charakterze doradców zawodowych, zakładając że jedna osoba zrealizuje nie
więcej niż 80 godzin (CPV: 85312320-8) w ramach projektu „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Usługi świadczone będą na rzecz osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, wybranych w drodze
rekrutacji.
Docelowo przewidziane jest zaangażowanie 8 doradców na okres od 13 października 2014r. do 15
czerwca 2015r. Maksymalne zaangażowanie doradcy w projekcie wynosi 80 godzin przez cały okres
realizacji usług doradczych.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
Zakres czynności świadczonych przez Doradców:


prowadzenie sesji doradczych metodą poradnictwa socjodynamicznego,
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pogłębiona analiza sytuacji życiowej uczestników projektu w kontekście aktualnego etapu
rozwojowego,



diagnoza potrzeb – rekonstruowanie celów rozwojowych,



określenie potrzeb szkoleniowych i doradczych,



opracowanie map przestrzeni życiowych i planów rozwoju zawodowego,



udział w warsztatach ewaluacji wdrażania metody (min. 1 raz w miesiącu w siedzibie
Zamawiającego) oraz przygotowywanie materiałów do superwizji, prowadzonej przez fińskiego
partnera projektu,



czynny udział w upowszechnianiu metody w środowisku doradców zawodowych.

Procedura

zapytania

ofertowego

prowadzona

jest

z

zachowaniem

zasady

konkurencyjności

obowiązującej w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę 14.000,00 Euro netto.

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia
Zamówienie realizowane będzie od 13 października 2014r.

i do 15 czerwca 2015r. w siedzibie

stowarzyszenia Teatr Grodzki. Możliwa jest również realizacja w lokalnym środowisku uczestnika
projektu na terenie województwa śląskiego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Zakres zaangażowania: dni robocze, w wyjątkowych sytuacjach dni wolne od pracy, po wcześniejszym
uzgodnieniu z Zamawiającym.
Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu na miejsce realizacji usługi ani w trakcie jej trwania.

4. Warunki udziału
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który:
1.

jest osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej lub jest osobą fizyczną prowadzącą
jednoosobową działalność gospodarczą lub jest podmiotem realizującym

usługi będące

przedmiotem zamówienia lub dysponującymi osobami, które będą osobiście wykonywać
zamówienie,
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2.

posiada status doradcy zawodowego lub agencji zatrudnienia zajmującej się poradnictwem
zawodowym, dysponującej osobami, posiadającymi ww. status, potwierdzony odpowiednimi
dokumentami,

3.

nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo (zał. Nr 3),

4.

spełnia warunki udziału w postępowaniu (zał. Nr 2),

5.

złoży ofertę na wzorze oferty (zał. Nr 1) dołączonym do niniejszej treści zamówienia wraz
z kompletem załączników,

6.

przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający status prawny podmiotu lub osób
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą składających ofertę – jeśli dotyczy,

7.

dołączy CV wraz z listem motywacyjnym (w przypadku podmiotu – wraz z wykazem osób
zgłaszanych do wykonania przedmiotu zamówienia).

8. Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna składać się z dwóch części, umieszczonych w dwóch oddzielnych kopertach:
Koperta nr 1 powinna zawierać oryginały następujących dokumentów:
1.

Oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania (załącznik nr 2),

2.

Oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 3),

3.

CV i list motywacyjny kandydata na doradcę oraz wykaz kandydatów w przypadku ww. podmiotów

4.

Dokument potwierdzający posiadanie statusu doradcy zawodowego – kserokopia potwierdzona
przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem,

5.

Certyfikat/zaświadczenie

potwierdzające

udział

w

szkoleniu

z

zakresu

poradnictwa

socjodynamicznego – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
6.

Aktualny odpis

z właściwego rejestru – dopuszczalny jest wydruk elektroniczny (dotyczy

podmiotów i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą składających ofertę).
7.

Oświadczenie o chęci udziału w wizycie studyjnej w Finlandii (załącznik nr 5)

Koperta powinna być zaklejona taśmą klejącą i oznaczona napisem KOPERTA NR 1.
Koperta nr 2 powinna zawierać:
1. Oferta cenowa (załącznik nr 1)
Koperta powinna być zaklejona taśmą klejącą i oznaczona napisem KOPERTA NR 2.
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Koperta nr 1 i Koperta nr 2 powinny być umieszczona w jednej, wspólnej kopercie zaadresowanej na:
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”
ul. Sempołowskiej 13
43-300 Bielsko-Biała
Z dopiskiem: oferta dotycząca zapytania 1/6.1.1/2014
Dodatkowe informacje:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzach załączonych do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, obejmujących 80 godzin/1 osobę.
Oferta powinna zawierać łączną cenę brutto za ilość zrealizowanych godzin z uwzględnieniem liczby
zaangażowanych osób zakładając, że jedna osoba realizuje nie więcej niż 80 godz. przez cały okres
realizacji projektu
Poprawki w tekście oferty winny być parafowane.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Cena powinna uwzględniać wszystkie prace i czynności oraz koszty związane z realizacją zamówienia
świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie (w tym koszty obowiązkowego
ubezpieczenia społecznego ponoszone przez Zamawiającego, koszty dojazdów na miejsce wykonania
usługi).
Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową.
Rozliczenie nastąpi w okresach miesięcznych, na podstawie faktycznie zrealizowanej ilości godzin pracy
nie więcej jednak niż za 80 godzin pracy w toku realizacji umowy, na podstawie kart czasu pracy
doradców. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane jako iloczyn zrealizowanych w danym miesiącu
godzin doradczych oraz ceny za jedną roboczogodzinę. Zamawiający nie zapewnia, że w czasie trwania
umowy Wykonawca wykona maksymalną liczbę godzin doradczych. Wykonawcy nie przysługują
względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia o zapłatę utraconych korzyści lub innego
odszkodowania z tytułu nie zrealizowania maksymalnej liczby godzin doradczych. Podstawą do
rozliczenia z Wykonawcą jest tylko i wyłącznie faktyczna liczba godzin doradczych zrealizowanych w
ramach umowy nie większa jednak niż 80 godzin doradczych.
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.
Oferta i załączniki do oferty powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem Oferenta. W przypadku
podmiotu ofertę podpisuje upoważniona osoba/y zgodnie z reprezentacją.
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Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które będą zawierać wszystkie wymagane załączniki.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania
ofert.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający planuje organizację wizyty studyjnej w Finlandii w pierwszej połowie grudnia 2014r., która
będzie formą dodatkowego wsparcia dla doradców realizujących sesje indywidualnego doradztwa metodą
poradnictwa socjodynamicznego. Składający oferty winni złożyć dodatkowe oświadczenie z deklaracją
chęci udziału w ww. wizycie, finansowanej w ramach projektu (transport, wyżywienie, zakwaterowanie).
9. Miejsce i termin składania ofert.
Prosimy o przesłanie ofert do 06.10.2014 r. do godz. 12.00:


osobiście, pocztą, kurierem na adres:
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała,
pokój 128, 1 piętro.
Osobiste składanie ofert odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00.

Liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione na stronie internetowej projektu www.poradnictwosocjodynamiczne.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Zamawiającego.
10. Otwarcie kopert.
KOPERTY NR 1 zostaną otwarte w dniu 06.10.2014 o godz. 12.30.
KOPERTY NR 2 zostaną otwarte po przeprowadzeniu rekrutacji merytorycznej. Przewidywalny termin - 8
październik 2014r.
11. Ocena oferty .
Zostanie przeprowadzona ocena trzyetapowa:
1. formalna,
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2. merytoryczna
3. ocena oferty cenowej złożonych ofert.
1.

Na ocenę formalną składają się następujące elementy:

a) Oferta została złożona na wzorach dokumentów załączonych w ofercie,
b) Oferta składa się z 2 kopert umieszczonych w jednej kopercie z prawidłowych oznaczeniami
i zabezpieczone przed otwarciem poprzez zaklejenie taśmą,
c) Oferta została złożona w terminie,
d) Oferta została złożona z kompletem wymaganych załączników.
e) Do oferty załączono kopię dokumentów potwierdzających posiadanie formalnego statusu doradcy
zawodowego lub agencji zatrudnienia.
Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie

SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Zostanie

sporządzona lista osób, które zostaną zakwalifikowane do dalszej części weryfikacji. Powyższa ocena
formalna stanowi kryterium dostępu do dalszych etapów postępowania.
2. Na ocenę merytoryczną składają się następujące elementy:
a) analiza dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego oraz potwierdzenia uczestnictwa w
szkoleniu z zakresu poradnictwa socjodynamicznego; dotyczy zarówno osób indywidualnych jak i
podmiotów) oraz rozmowa rekrutacyjna z uwzględnieniem Arkusza oceny kandydatów. Arkusz
zawiera kryteria i wagę poszczególnych kryteriów. Dokument jest załączony do niniejszego
zapytania ofertowego jako załącznik nr 4.
Po

etapie

oceny

merytorycznej

zostanie

utworzona

lista

maksymalnie

10

osób

z najwyższymi ocenami, które przejdą do następnego etapu rekrutacji.
3. Ocena oferty cenowej
Na tym etapie zostaną otworzone KOPERTY NR 2

osób zakwalifikowanych po ocenie

merytorycznej. Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert nie
przekracza kwoty środków w budżecie projektu przeznaczonych na cel sformułowany w
zapytaniu (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy
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cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę budżetową). Po tym etapie zostanie utworzona
ostateczna lista 8 osób, które zostaną zatrudnione w projekcie (umowa cywilno-prawna z
osobami fizycznymi / umowa z podmiotem/ami składającym/i ofertę/y) oraz 2 – osobowa lista
rezerwowa.
Kryteria oceny i waga punktowa oferty merytorycznej:
1.

Arkusz oceny kandydata (załącznik nr 4 zapytania).
Waga oceny 60%-max 90 pkt.

Arkusz oceny kandydata to narzędzie w którym zastosowano następującą punktację:
Max ilość pkt – 90pkt., co odpowiada max. 60 pkt. w wadze niniejszego kryterium.
Sposób obliczania wyniku metodą proporcji
90pkt. (maksymalna ilość punktów z arkusza) – 60pkt. (maksymalna waga punktowa)
Ilość otrzymanych punktów kandydata/ki - otrzymana waga punktowa kandydata/ki.
Przykład
Kandydat/kandydatka otrzymała podczas rozmowy rekrutacyjnej 50 pkt. By obliczyć wagę punktową
należy pomnożyć 50 pkt przez 60 pkt a następnie wynik podzielić przez 90. Otrzymany wynik to 33
punktów (rezultat został zaokrąglony do pełnych punktów).

2.

Waga punktowa oferty cenowej: 40 pkt – 40%
Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru:
Cena brutto oceny najniższej
--------------------------------------- x 40 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

Oferenci,

którzy

zaproponują

cenę

najniższą

otrzymają

największą

liczbę

punktów.

W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Maksymalna, łączna ilość punktów jaką może uzyskać Oferent = 100 pkt. Na zakończenie procesu
rekrutacji powstanie lista rankingowa 8 kandydatów z najwyższą, łączną oceną oraz lista rezerwowa z 2
osobami.
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12. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów e-mailem oraz umieści informację
na stronie internetowej projektu www.poradnictwo-socjodynamiczne.pl. Zamawiający odrzuci ofertę
niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę lub rażąco wysoką cenę, albo
jeśli Oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Wybór oferty zostanie udokumentowany
protokołem, zgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 3.1.3.1. Podsekcja 1 Zasada konkurencyjności pkt 9.
Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktowania się z oferentami mailem, faksem lub pisemnie.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie do 7 dni od daty wyboru ofert.
O terminie i dacie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje mailem, faksem, lub telefonicznie. W
przypadku uchylania się przez Oferenta od podpisania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do
podpisania umowy z kolejnym oferentem wskazanym na liście rezerwowej.
Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:
Aleksandra Sawczuk tel. 33 496 52 19 wew.22 lub 693 887 115 lub mailowo:
aleksandra@teatrgrodzki.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania
przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców,
zamieszczone na stronie internetowej Projektu www.poradnictwo-socjodynamiczne.pl oraz umieszczone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Załączniki do oferty:
1. Oferta
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania.
3. Oświadczenie o braku powiązań.
4. Arkusz oceny kandydata
5. Oświadczenie o chęci udziału w wizycie studyjnej w Finlandii.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1. Oferta
Miejscowość, data
Imię i nazwisko/pieczęć firmowa
…………………………………………………
Adres
………………………………………………….

OFERTA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenie usługi w charakterze doradcy zawodowego
w związku z realizacją projektu „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, składam swoją ofertę.
Proponowana cena za wykonanie zamówienia tj. 80 godzin doradczych wynosi :
(dotyczy podmiotów i osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą):
netto: _____________________ PLN słownie ............................
brutto: ____________________ PLN słownie ________________
Powyższa oferta odpowiada zaangażowaniu …………………… osoby/osób zakładając, że jedna osoba
realizuje nie więcej niż 80 godz. Podana cena uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem
usługi, w tym koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego ponoszone przez Zamawiającego.

Proponowana cena za wykonanie zamówienia tj. za zrealizowanie 80 godzin doradczych wynosi:
(dotyczy osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej):

netto: _____________________ PLN słownie ............................
brutto: ____________________ PLN słownie ________________
Powyższa oferta odpowiada zaangażowaniu 1 osoby zakładając, że jedna osoba zrealizuje nie więcej niż

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

80 godzin. Podana cena uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym koszty
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego ponoszone przez Zamawiającego.

………………………………………….
Czytelny podpis
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Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania.
Miejscowość, data
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu
…………………………………………………..
Adres
…………………………………………………….

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW POSTĘPOWANIA

W związku z ofertą składaną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi
w charakterze doradcy zawodowego w ramach realizacji projektu „Nowa perspektywa doradztwa
zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczam, że
spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu, określone w zapytaniu ofertowym.

…………………………..
Czytelny podpis
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Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań
Miejscowość, data
………………………………………………..
Imię i nazwisko/pieczęć firmowa

………………………………………………
Adres

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
Oświadczam, że nie mam powiązań kapitałowych lub osobowych rozumianych jako wzajemne
powiązania

między

Beneficjentem – Fundacją Imago i Partnerem – Bielskim Stowarzyszeniem

Artystycznym Teatr Grodzki lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Beneficjenta i Partnera lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta i Partnera 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, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
……………………………………………..
Czytelny podpis
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Załącznik nr 4 Arkusz oceny kandydata na doradcę zawodowego

ARKUSZ OCENY KANDYDATA/TKI NA DORADCĘ ZAWODOWEGO
Imię i nazwisko kandydata/tki:………………………………………………………………
Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………

Kryterium oceny

Max. ocena

Max. ocena

Waga

1 członka

2 członka

(3 – istotny

Komisji

Komisji

wpływ, 2 –

RAZEM

średni
wpływ, 1 –
mały
wpływ)
Poziom motywacji do wdrażania
innowacyjnych rozwiązań na gruncie
poradnictwa (eksperymentujące i
poszukujące podejście do

Max. 30
5pkt.

5pkt.

3

poradnictwa): zasad poradnictwa

(Skala 0 – 30
pkt.)

socjodynamicznego w pracy z
uczestnikami projektu
Poziom wiedzy ogólnej na temat
nowożytnych teorii poradnictwa, a w
szczególności z zakresu poradnictwa

Max. 20
5pkt.

5pkt.

2

(Skala 0 – 20
pkt.)

socjodynamicznego
Zgodność doświadczenia zawodowego
z profilem uczestników projektu
(doświadczenie w pracy doradczej z

Max. 10
5pkt.

5pkt.

1

dorosłymi klientami, w wieku powyżej

(Skala 0 – 10
pkt.)

50 lat)
Zakres deklarowanej współpracy z

5pkt.

5pkt.

3

Max. 30

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

uczestnikami projektu
(dyspozycyjność, mobilność).

(Skala 0-30
pkt.)
Max. 90 pkt.

Razem:

(Skala 0 – 90
pkt.)

Podpisy członków Komisji Kwalifikacyjnej:
1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………

Bielsko-Biała, dnia……………………………………

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 5 Oświadczenie o chęci udziału w wizycie studyjnej w Finlandii

OŚWIADCZENIE O CHĘCI UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ

Ja niżej podpisany/a

…………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

Deklaruję chęć udziału w wizycie studyjnej w Finlandii, finansowanej w ramach projektu „Nowa
perspektywa doradztwa zawodowego” , której planowany termin to pierwsza połowa grudnia 2014r.
Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia będę pokrywane ze środków projektu.

…………………………………..
Podpis
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