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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/OCEAN/2017 
 

 

Kompass Consulting Buczkowski Maciej stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia 

oferty w celu wyłonienia Wykonawcy, który przeprowadzi: indywidualny plan działania, 

indywidualne doradztwo zawodowe dla osób pełnosprawnych, indywidualne doradztwo zawodowe 

dla osób z niepełnosprawnościami,.  

w ramach projektu: „Opolskie Centrum Edukacji Aktywności i Nowych Perspektyw Zawodowych dla 

osób pozostających bez pracy, w wieku powyżej 29 roku życia z województwa opolskiego” nr 

RPOP.07.02.00-16-0052/16. 

 

data publikacji zapytania: 22.12.2017 

 

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Projekt jest współfinansowany ze 
środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających 
bez pracy. 

 

 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Kompass Consulting 
Buczkowski Maciej 
ul. Rokietnicka 15 
62-080 Tarnowo Podgórne 
NIP: 777-271-35-19 
 
BIURO PROJEKTU: 
Kompass Consulting 
Buczkowski Maciej 
ul. Horoszkiewicza 6/B 113 
45-301 Opole 

 

 II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: 
 

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną 
w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020). 

 

 III. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 
 

Termin składania ofert: 
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do dnia 02/01/2018 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 

Miejsce i sposób składania ofert: 
Ofertę należy dostarczyć w formie papierowej zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do Zapytania 
ofertowego, osobiście, pocztą lub kurierem na adres: 
Kompass Consulting 
Buczkowski Maciej 
ul. Horoszkiewicza 6/B 113 
45-301 Opole 
 

Oferta powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w ramach postępowania 
ofertowego nr 1/12/OCEAN/2017 w projekcie „Opolskie Centrum Edukacji Aktywności i Nowych 
Perspektyw Zawodowych dla osób pozostających bez pracy, w wieku powyżej 29 roku życia z 
województwa opolskiego”. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 
Przedmiotem  zamówienia  jest: opracowanie Indywidualnych Planów Działania, indywidualnego doradztwa 

zawodowego, indywidualnego doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami, dla Uczestników 

projektu. 

 

Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części: 

I. Część I przedmiotu zamówienia:  

W ramach części I zamówienia zadaniem będzie opracowanie indywidualnych planów działania w ramach 
spotkań indywidualnych dla 25 Uczestników Projektu (łącznie: 25 osób x 4 godz. = 100 godzin).  

 
Tematyka indywidualnych spotkań dotyczyć będzie m.in.: 

• 1 godz. przeprowadzenie wywiadu, 
• 1 godz. budowa Indywidualnego Planu Działania - w IPD należy: uwzględnić predyspozycje  

Uczestnika Projektu, potrzeby pracodawców, określić formy pomocy dla Uczestnika Projektu – w tym 
obszary szkoleniowe, określić potrzebę odbycia stażu zawodowego przez Uczestnika Projektu, 
określić potrzebę wzięcia udziału w indywidulanym doradztwie psychologicznym), 

• 2 godz. monitoring i aktualizacja Indywidualnego Planu Działania, 
• Opracowanie diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym stopnia oddalenia 

od rynku pracy, 
• rozpoznanie aktualnej sytuacji społeczno – zawodowej Uczestników projektu, 

 opracowanie ścieżki wsparcia w taki sposób, by dotychczasowy potencjał, w połączeniu z nabywanym 
w projekcie, przełożył się na wzrost aktywiści zawodowej i wejście na rynek pracy. 

 

Przy czynnym i świadomym zaangażowaniu UP zostanie opracowana diagnoza możliwości w zakresie 

doskonalenia zawodowego, w tym stopnia oddalenia od rynku pracy. 

 
Miejsce realizacji usługi: wynajęte przez Zamawiającego sale na terenie województwa opolskiego. 
Termin realizacji części I zamówienia: styczeń 2018 – czerwiec 2018, w godzinach od 8.00 do 20.00 przy czym 
dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny, doradztwa uzależniony jest od preferencji Uczestników 
Projektu. Wskazane przez Zamawiającego godziny doradztwa nie będą mogły zostać odrzucone przez 
Wykonawcę.  
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Zamawiający zastrzega, iż termin wykonania części I zamówienia może ulec opóźnieniu o czym poinformuje 

Wykonawcę niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej opóźnienie czasowe. 

Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych na rzecz 

osób, które wezmą udział w wsparciu. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba osób biorących udział  

w spotkaniach może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. 

Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku: gdy uczestnik przerwie zajęcia w trakcie, wykonawcy 

będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego 

uczestnictwa w spotkaniach (przeliczone wg stawki za osobogodzinę). 

II. Część II przedmiotu zamówienia:  

W ramach części II zamówienia zadaniem będzie przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego 
dla  22 Uczestników Projektu  (łącznie: 22 osoby x 4 godz. = 88 godzin). 
 
Tematyka indywidualnych spotkań dotyczyć będzie m.in.: 

• indywidualne zaplanowane kariery Uczestnika Projektu z uwzględnieniem zróżnicowania grupy 
docelowej i jej problemów zawodowych, 

• diagnoza problemów zawodowych,  
• rozpoznanie aktualnej sytuacji społeczno – zawodowej Uczestników Projektu, 

 opracowanie ścieżki wsparcia w taki sposób, by dotychczasowy potencjał, w połączeniu z nabywanym 
w projekcie, przełożył się na wzrost aktywiści zawodowej i wejście na rynek pracy. 
 

Miejsce realizacji usługi: wynajęte przez Zamawiającego sale na terenie województwa opolskiego. 
Termin realizacji części II zamówienia: styczeń-czerwiec 2018, w godzinach od 8.00 do 20.00 przy czym  
dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny doradztwa uzależniony jest od preferencji Uczestników 
Projektu. Wskazane przez Zamawiającego godziny doradztwa nie będą mogły zostać odrzucone przez 
Wykonawcę. 
 
Zamawiający zastrzega, iż termin wykonania części II zamówienia może ulec opóźnieniu o czym poinformuje 

Wykonawcę niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej opóźnienie czasowe. 

Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych na rzecz 

osób, które wezmą udział w wsparciu. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba godzin doradztwa  

może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Zamawiający zastrzega 

sobie, że w przypadku: gdy uczestnik przerwie zajęcia w trakcie, wykonawcy będzie przysługiwało 

częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego uczestnictwa w 

doradztwie zawodowym (przeliczone wg stawki za osobogodzinę). 

III. Część III przedmiotu zamówienia:  

W ramach części III zamówienia zadaniem będzie indywidualne doradztwo zawodowe dla 3 Uczestników 
Projektu – osób z niepełnosprawnościami (łącznie: 3 osoby x średnio 4 godz. = 12 godzin).  

 
Tematyka indywidualnych spotkań dotyczyć będzie m.in.: 

• indywidualne zaplanowane kariery Uczestnika Projektu z uwzględnieniem zróżnicowania grupy 
docelowej i jej problemów zawodowych, 

• diagnoza problemów zawodowych,  
• rozpoznanie aktualnej sytuacji społeczno – zawodowej Uczestników Projektu, 
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 opracowanie ścieżki wsparcia w taki sposób, by dotychczasowy potencjał, w połączeniu z nabywanym 

w projekcie, przełożył się na wzrost aktywiści zawodowej i wejście na rynek pracy. 
 

Miejsce realizacji usługi: wynajęte przez Zamawiającego sale na terenie województwa opolskiego. 
Termin realizacji części III zamówienia: styczeń-czerwiec 2018, w godzinach od 8.00 do 20.00  przy czym  
dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny, doradztwa uzależniony jest od preferencji Uczestników 
Projektu. Wskazane przez Zamawiającego godziny doradztwa nie będą mogły zostać odrzucone przez 
Wykonawcę. 
 
Zamawiający zastrzega, iż termin wykonania części III zamówienia może ulec opóźnieniu o czym poinformuje 

Wykonawcę niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej opóźnienie czasowe. 

Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych na rzecz 

osób, które wezmą udział w wsparciu. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba godzin doradztwa  

może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Zamawiający zastrzega 

sobie, że w przypadku: gdy uczestnik przerwie zajęcia w trakcie, wykonawcy będzie przysługiwało 

częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego uczestnictwa w 

doradztwie zawodowym (przeliczone wg stawki za osobogodzinę). 

 

Kod CPV 
85312320-8 usługi doradztwa 
79634000-7 usługi kierowania karierą 

 
POZOSTAŁE WARUNKI: 

1. Wykonawcę będącego personelem w rozumieniu Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 będzie 
obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów 
finansowanych z funduszy strukturalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz działań 
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów 
wynoszący 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia stosownego 
oświadczenia w tym zakresie, a także jego aktualizacji w ramach realizacji umowy.  

2. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu muszą 
być oznakowane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i 
beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.  

3. Wykonawca będący personelem w rozumieniu Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nie jest 
zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego (rozumie się 
Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym lub instytucję, do której Instytucja 
Zarządzająca Programem Operacyjnym delegowała zadania związane z zarządzaniem 
Programem Operacyjnym) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt 
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interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).  

4. Usługa realizowana będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą przygotowaną na wzorach Zamawiającego. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zgodnie z 
wyszczególnionymi częściami zamówienia. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert na więcej niż jedną część 
zamówienia, z zastrzeżeniem że każda z części I-II zamówienia będzie realizowana przez inną 
osobę spełniającą warunki udziału w postępowaniu w zakresie wykształcenia i 
doświadczenia.   

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM 
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA: 
 
 
Dla każdej części zamówienia Wykonawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie i wykształcenie albo 
dysponować osobami, które posiadają odpowiednie doświadczenie i wykształcenia:  

a. posiada wykształcenie wyższe oraz  

b. udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego, w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie indywidualnego doradztwa zawodowego, z zakresu tematyki związanej z 
przedmiotem zapytania ofertowego – minimum 100 godzin, a w przypadku złożenia oferty na część III 
zamówienia, - udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenie indywidualnego doradztwa 
zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami – 50 godzin. 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: przedstawienie życiorysu zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
Zapytania ofertowego, w którym wykaże spełnienie ww. warunków udziału dotyczących wykształcenia  
i doświadczenia Wykonawcy lub osoby wskazanej przez Wykonawcę, która będzie realizowała usługę 
(załącznik nr 3). 

c. W przypadku złożenia oferty przez podmioty gospodarcze – posiadanie aktualnego wpisu wykonawcy 
do właściwego rejestru agencji zatrudnienia. Ocena spełniania tego warunku dokonywana jest przez 
zamawiającego w oparciu o załączoną do oferty kopię wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia 
poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

 
 
 
 
VI. INFORMACJE O WYKLUCZENIU 
 
W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy powiązani są 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 
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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 udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
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. 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia ujętego 
w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. 
oświadczenia zostaną odrzuceni. 

 
VII. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU OFERTY: 
 
Część I przedmiotu zamówienia: styczeń 2018 – czerwiec 2018 
Część II przedmiotu zamówienia: styczeń 2018 – czerwiec 2018 
Część III przedmiotu zamówienia styczeń 2018 – czerwiec 2018 
 
Zamawiający zastrzega prawo zmiany terminu wykonania przedmiotu Zamówienia. Dokładny termin 
i godziny doradztwa uzależnione są od preferencji Uczestników Projektu. 
 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 
Każda część zamówienia będzie oceniana w następujący sposób: 

1. Cena brutto: 0-70 pkt. 
Kryterium „Cena brutto” będzie oceniane wg wzoru: C = Cmin. / Cof. x 70, gdzie: 

Cmin. – oznacza łączną cenę brutto oferty zawierającej najniższą cenę 
Cof. – oznacza łączną cenę brutto oferty ocenianej 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Cena 
musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia. Maksymalna liczba punktów do 
uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
2. Gotowość świadczenia doradztwa na rzecz uczestników projektu w terminie (0-30 pkt): 

 1 dnia od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania - 30 pkt, 

 2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania - 20 pkt, 

 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania -  10 pkt, 

 powyżej 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania -  0 pkt. 

 

IX. DODATKOWE POSTANOWIENIA: 
 

1. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co 
zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl niezwłocznie po zakończeniu procedury 
wyboru Wykonawcy oraz wysłana drogą mailową do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.  

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania 

przyczyny. 
4. W ramach składania wniosku o dofinansowanie lub wniosku o płatność oferty złożone  

w ramach procedury mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej. 
5. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 
6. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzanej przez Wykonawcę raz w miesiącu 

faktury VAT/rachunku, po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji 
przedmiotu danego zamówienia oraz po przekazaniu Zamawiającemu wszelkiej wymaganej 
dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o złożenie, 
uzupełnienie, poprawienie lub wyjaśnienie oferty, jeśli uzna, że złożona oferta nie zawiera oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu, jakość oferowanej usługi lub brak podstaw do wykluczenia, oświadczenia lub 
dokumenty te są niekompletne lub budzą wątpliwości. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanego w załączniku  
nr 3 doświadczenia oraz wykształcenia poprzez wgląd w odpowiednią dokumentację, tj. np. referencje, 
potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają 
doświadczenie i wykształcenie Wykonawcy. 

9. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty. 
10. Zamawiający zakłada możliwość negocjacji w przypadku przedstawionej najkorzystniejszej oferty, 

jeśli przekracza ona zarezerwowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie środki finansowe. 
11. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez wykonawcę, który zgodnie z kryteriami 

wyboru złożył najkorzystniejszą ofertę - Zamawiający zwróci się z propozycją podpisania umowy do 
kolejnego Wykonawcy, który zgodnie z oceną ofert złożył kolejną najkorzystniejszą ofert.   

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych i wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

13. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – 
w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie 
maksymalnego łącznego zaangażowania zawodowego, nie przekraczającego 276 godz. miesięcznie, w 
realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz 
działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów. 

14. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – 
w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie 
zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO na podstawie stosunku pracy chyba, że nie 
zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie. 

15. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – 
w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w wymaganej ilości 
godzin dla wymaganej ilości uczestników/uczestniczek. 

16. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia – za każdy przypadek 
nie wykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami oraz bez 
zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań 
Zamawiającego zgłaszanych podczas doradztwa dotyczących potrzeb uczestników, programu, 
zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień 
w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach. Kara może zostać zmniejszona 
przez Zamawiającego 
w zależności od wagi uchybienia przy realizacji umowy.  

17. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – za 
każdy przypadek realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem 
zaakceptowanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. Kara może zostać zmniejszona przez 
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Zamawiającego w zależności od wagi uchybienia przy realizacji umowy. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości faktycznych strat, 
jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich 
kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem doradztwa w innym 
terminie. 

19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
w przypadku poważnego naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. 
stwierdzenia przez Zamawiającego zmiany, opóźnienia, skracania doradztwa i realizacji przedmiotu 
umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania 
dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas doradztwa dotyczących indywidualnych 
potrzeb uczestnika/uczestniczki, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, 
uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych 
z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia 
Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

20. Wykonawca składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do rzetelnej i terminowej, zgodnej z 
wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy, w tym prowadzenia dokumentacji, w 
szczególności dokumentacji sprawozdawczej. Dokumentacja sprawozdawcza składa się 
z protokołów, faktur VAT/rachunków, list obecności uczestników/uczestniczek biorących udział w 
doradztwie, indywidualnych kart doradztwa biznesowego,  ewidencji godzin pracy, pozostawania w 
okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego 
rozumianej, jako: 
a) realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez 

Zamawiającego, 
b) dojazd na doradztwo w różne regiony województwa dolnośląskiego (wszelkie koszty 

dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp. ponosi wyłącznie Wykonawca), 
c) prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy, 
d) comiesięcznego przekazywania dokumentacji sprawozdawczej z wykonanych działań 

w terminie na 5 dni roboczych przed zakończeniem każdego miesiąca. Dokumentacja 
sprawozdawcza składa się z protokołu, faktury VAT/rachunku, listy obecności uczestników, 
indywidualnych kart doradztwa biznesowego, 

e) ewidencji godzin pracy, 
f) informowania uczestników/uczestniczek o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 
X. OCENA I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
1. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 

1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 
3) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, 
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

 
6)5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 
7)6) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu za mówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera 
rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie 
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udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
3. Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, zostanie wykluczony. 
4. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży oświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS i US, zostanie 
wykluczony. 
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
6. Na rozstrzygnięcie postępowania Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej. 
7. Oferta, która spełni wszystkie wymagane warunki zamówienia, oraz która uzyska najwyższą liczbę 
punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

 

XI. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTEPUJĄCE ELEMENTY: 
 
1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym stanowiące załącznik 
nr 2 do zapytania ofertowego, 
3. Załącznik nr 3 – życiorys Wykonawcy i wszystkich doradców, którymi dysponować będzie 
Wykonawca wraz z dowodami należytego wykonania/wykonywania usług. 
4. Kopia wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę, jeżeli jest wymagana. 
 
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione  
do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo. 

 

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY: 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej 
procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia 
określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, 
w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
2. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba uczestników projektu może ulec zmniejszeniu. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
proporcjonalnego wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.  
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy w sytuacji, gdy nastąpi 
konieczność wprowadzenia zmian w wyniku zmiany wytycznych dotyczących Regionalnego 
Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej.  
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy z powodu: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na 
realizację przedmiotu umowy; 

2) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od 
Zamawiającego; 

3) zmiany harmonogramu realizacji Projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi 
objętej niniejszym zamówieniem; 
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4) zmiany harmonogramu realizacji Projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania 

Projektu (zmiany harmonogramu płatności); 
 

XIII. OSOBA WYZNACZONA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO 
KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 
 
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest: Paweł Zając                                
adres e-mail: opolskiecentrum@kompass-consulting.pl 
Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących przedmiotu zamówienia oraz 
procedury pod warunkiem złożenia ich drogą mailową na wskazany powyżej adres e-mail 
w terminie do 4 dni roboczych przed zakończeniem terminu składania ofert.  
Zamawiający złożone zapytania wraz z odpowiedzią zamieści w Bazie konkurencyjności oraz drogą 
mailową w odpowiedzi na zadane pytanie w terminie 2 dni roboczych przed zakończeniem terminu 
składania ofert. 

 
XIV. ZAŁĄCZNIKI: 
 
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, 
3. Załącznik nr 3 - Życiorys. 

mailto:opolskiecentrum@kompass-consulting.pl
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/12/OCEAN/2017 

FORMULARZ OFERTOWY NR 1/12/OCEAN/2017 

 

dotyczący przeprowadzenia indywidualnych planów działania, indywidualnego doradztwa 

zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami, indywidualnego doradztwa zawodowego dla 

osób pełnosprawnych dla Uczestników Projektu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

zawartym w zapytaniu ofertowym nr 1/OCEAN/2017, dotyczącym realizacji projektu pn. „Opolskie 

Centrum Edukacji Aktywności i Nowych Perspektyw Zawodowych dla osób pozostających bez 

pracy, w wieku powyżej 29 roku życia z województwa opolskiego” nr RPOP.07.02.00-16-0052/16 

realizowany w ramach Działania 7.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. 

Dane Wykonawcy:   

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

OFERTA CENOWA BRUTTO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Część I  

cenę brutto1.......... zł  za 1h Indywidualnego Planu Działania  

Łączna cena brutto¹ ............ zł za wykonanie części I 

Część II 

cenę brutto¹.......... zł  za 1h Indywidualnego doradztwa zawodowego 

Łączna cena brutto¹ ............ zł za wykonanie części II 

Część III 

cenę brutto¹.......... zł  za 1h Indywidualnego doradztwa zawodowego dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Łączna cena brutto¹ ............ zł za wykonanie części III 

GOTOWOŚĆ ŚWIADCZENIA INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA, INDYWIDUALNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO, 
INDYWIDUALNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  NA RZECZ UCZESTNIKÓW 

PROJEKTU  

                                                           
1 Cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty, jakie będzie musiał 

ponieść zamawiający z uwzględnieniem m.in. podatku od towaru i usług (VAT), czy składek na ubezpieczenia społeczne. 
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Cześć I  

Wyrażam gotowość świadczenia Indywidualnych Planów Działania dla Uczestników projektu 
w ramach części I zamówienia w terminie: 

 

Wyrażam gotowość świadczenia Indywidualnych Planów Działania 
dla Uczestników projektu części I zamówienia w terminie: 

Oświadczenie wykonawcy 

1 dnia od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania  

2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania  

3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania  

powyżej 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego 

zapotrzebowania 

 

 

Cześć II  

Wyrażam gotowość świadczenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dla Uczestników 
projektu w ramach części II zamówienia w terminie: 

 

Wyrażam gotowość świadczenia Indywidualnych Planów Działania 
dla Uczestników projektu części II zamówienia w terminie: 

Oświadczenie wykonawcy 

1 dnia od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania  

2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania  

3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania  

powyżej 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego 

zapotrzebowania 

 

 

Cześć III 

Wyrażam gotowość świadczenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dla osób z 
niepełnosprawnościami Uczestników projektu w ramach części III zamówienia w terminie: 

 

Wyrażam gotowość świadczenia Indywidualnych Planów Działania 
dla Uczestników projektu części III zamówienia w terminie: 

Oświadczenie wykonawcy 

1 dnia od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania  

2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania  

3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania  
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powyżej 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego 

zapotrzebowania 

 

 

 

Oświadczenia Wykonawcy : 

1. Oświadczam/y, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
2. Oświadczam/y, że kwoty wymienione w ofercie Wykonawcy obejmują wszelkie koszty 

Wykonawcy związanie z realizacją przedmiotu zamówienia, którego dotyczy Zapytanie 
ofertowe nr 1/12/OCEAN/2017. 

3. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń, akceptując wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz uzyskaliśmy konieczne 
informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego, 

5. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest:  
 

Pani/Pan : …………………………………………………………………..,  

tel. ………………….………,  

fax…………………………….,  

e-mail. …………………………………….. 

 

…………………………………………..                                                        ………………………………………………… 

    miejscowość, data                                                                         podpis i pieczątka imienna 
osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/12/OCEAN/2017 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

Dane Wykonawcy:   

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 
 
W związku z złożeniem oferty, na przeprowadzenie Indywidualnych Planów Działania, 
indywidualnego doradztwa zawodowego oraz indywidualnego doradztwa zawodowego dla osób z 
niepełnosprawnościami dla Uczestników Projektu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 
zawartym w zapytaniu ofertowym nr 1/12/OCEAN/2017, dotyczącym realizacji projektu  pn. 
„Opolskie Centrum Edukacji Aktywności i Nowych Perspektyw Zawodowych dla osób pozostających bez 

pracy, w wieku powyżej 29 roku życia z województwa opolskiego” nr RPOP.07.02.00-16-0052/16 

realizowany w ramach Działania 7.3 – Zakładanie działalności gospodarczej, oświadczam(y), że nie 
jestem(śmy) powiązani 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: 
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4. 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. 
 

………………………………..        ………………………..………….. 

 miejscowość, data       podpis i pieczątka imienna 
    osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 1/12/OCEAN/2017 

 

ŻYCIORYS 

DANE WYKONAWCY/OSOBY WSKAZANEJ DO REALIZACJI DANEJ USŁUGI:  

Nazwa: 

………………………………….………………………..………………………………….…….…….…….…….…….……………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..………… 

Adres siedziby: 

….……………………………………………………………………….…….…….…….…….…….…….……..….…….……..….…….…….. 

 

Imię i nazwisko osoby/osób bezpośrednio realizującej/ch usługę: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: 

…………………………………………………………………….…….…….…….…….…….…….……..….…….……………… 

Telefon: ………………………………………Adres e-mail: …………….…….……..….……………..…………………. 

WYKSZTAŁCENIE 

Rodzaj wykształcenia  

(uzyskany stopień, tytuł naukowy/uzyskane 

uprawnienia/posiadany certyfikat itd.) 

Data (od - do) Instytucja 

   

   

   

 

DOŚWIADCZENIE: 

Zakres / program 
doradztwa 

Termin 
realizacji  
(od - do) 

Miejsce 
realizacji 

(miejscowość, 

Liczba godzin 
doradztwa (w 

tym liczba 

Dla kogo 
skierowane 

było 

Nazwa 
instytucji/podmiotu, na 

zlecenie której 



 
RPOP.07.02.00-16-0052/16 „Opolskie Centrum Edukacji Aktywności i Nowych Perspektyw Zawodowych dla osób pozostających bez pracy,  

w wieku powyżej 29 roku życia z województwa opolskiego” 

 
województwo) godzin 

doradztwa z 
osobami 

niepełnospra
wnymi)  

doradztwo  realizowane było 
doradztwo 

      

      

      

 

 

Równocześnie oświadczam, że na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie 
dokumenty potwierdzające prawdziwość niniejszego oświadczenia. Będąc świadomym 
odpowiedzialności karnej zgodnie z art.297 ust 1 Kodeksu Karnego, oświadczam, iż dane powyższe są 
zgodne z prawdą i stanem faktycznym możliwym do ustalenia na podstawie posiadanej przez 
Wykonawcę dokumentacji. 

 

 

 

 

………………………………..       ……………………………….. 

                         miejscowość, data,                       podpis i pieczątka 

                  pieczęć firmowa wykonawcy         imienna osoby upoważnionej

  

 

 

                ………………………………..                 ……………………………….. 

                    miejscowość, data                                      podpis osoby wskazanej  

                                              do realizacji usługi 


