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Zapytanie ofertowe nr Ll7l2OL7

Termin publikacji zapytania ofertowego

o W dniu 21.07.2OL7

Termin składania ofert

o do dnia 31-07-2017 do godziny 16.00

Nazwa zamawiającego

o SpÓtozlELNlA socJALNA oPEN TECHNoLoGlES

Miejsce i sposób składania ofert

o oferty nalezy składać w formie pisemnej poprzez dowolną z poniższych form:

poczta tradvcvina:

Spółdzielnia Socjalna "Open Technologies",

ul. Wagrowska nr ]-4, kod 61-369 Poznań;

poczta elektroniczna:

bi u ro@opentechnologies.pl

Uwaga. W przypadku przesłania oferty drogą elektronicznązzałączniki nr 1 i 2

powinny stanowić skan podpisanego dokumentu przez osoby uprawnione do

sporządzenia ofert.

Osobiście:

Spółdzielnia Socjalna "Open Technologies",

ul. Wagrowska nr 14, kod 61-369 Poznań;

Liczy się data i godzina wpływu oferty do biura.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać pocztą/dostarczyć osobiście
w zaklejonej kopercie, zawierającej nazwę oraz dane teleadresowe Wykonawcy, z

dopiskiem Oferta - Zapytanie ofertowe nr 1,17lżOL7

Oferty należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr ]. do niniejszego
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zapytania ofertowego. Wymagane jest, aby oferta była czytelnie podpisana przez Oferenta i

opatrzna datą sporządzenia.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

o sławomir Jacek sugier

Nr te!efonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

. 501 366778

Skrócony opis przedm!otu zamówienia

o Zadanie 1

CPV - 85312320-8 - Uslugi doradztwa
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego
zakończone stworzeniem lPD dla grupy 35 osob. Zaangażowanie na rzecz projektu: 245
godz.

Kategoria ogłoszenia

o zapytanie ofertowe dla zadań zleconych w projekcie do 50 tys, pLN netto.

Pod kategoria ogłoszenia

o wyłonienie wykonawcy usługi doradztwa zawodowego

Miejsce realizacji zamówienia

o województwo: wielkopolskie powiat: poznań Miejscowość: poznań

Opis przedmiotu zamówienia

cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenieprzez doradcę zawodowego konsultacji na

podstawie których będzie mozliwe stworzenie lPD w ramach projektu pt. ,, Program

aktywnej integracji osób z niepełnosprawnością realizowany przez Spółdzielnię Socjalną

Open Technologies",współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2O1,4-żO20, OŚ priorytetowa

str.2



KA?ITAŁ LUazKl
|ł Ą? Cłi)il? Ą ,I ą jri, {)1r, ,:ji'ł||łł/:,a1

UNlA EURoP§JsKA
€URoPEJsKl

FUNDUSZ SPOŁECZNY

7: "Włączenie społeczne", Działa nie 7 .1,, Podziałanie 7 .1.2 ,,Aktywna integracja _ projekty
konkursowe".

przedmiot zamówienia

o Zgodnie z budżetem projektu dla zadania1

Realizacja lndYwidulanego Poradnictwa zawodowego dla uczestników projekt u przezdoradcę zawodowego.

Celem zajęć indywidualnych z doradca zawodowym jest:

- identyfikacja potrzeb osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia

- okreŚlenie ŚcieŻki rozwoju zawodowego uczestników projektu, poprzez wypracowanie lpD(lndywidualnego Planu Działania). lPD powinien zawierać:

a) diagnozę stanu wYjŚciowego, rozpoznanie oczekiwań, potrzeb szkoleniowych,predyspozycji każdego uczestnika projektu;

b) wskazanie indywidualnej ściezki rozwoju zawodowego

c) rekomendacje dotyczące uzupełnienia kompetencj i i/lub kwalifikacji zawodowychuczestników projektu

Realizacja tej częŚci zadania obejmuje 245 godzin lndywidualnego poradnictwa zawodowego(7h/osobę) dla uczestników projektu

Termin realizacji OI.08.2OL7 -30.09.2017 r,

Zaangażowanie na rzecz projektu: 245godz
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Kod CPV

o CPV - 8531,23ż0-8 - Usługi doradztwa

Nazwa kodu cpv

o usługi doradztwa

Harmonogram rea!izacji zamówienia

TERMlN SKŁADANlA OFERT: Oferty można składać do dnia 31 lipca ż0I7 r. do godziny 16.00

TERMlN REAL|ZACJl ZAMOWIENlA: Od 11lipca 2OI7 r. do 3Owrześnia2077 r.
TERMlN ZW|ĄZANlA OFERTĄ: 90 dni od momentu wyłonienia oferenta

Uprawnienia do wykonywania określonej dzlałalności lub czynności

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:

a) w przypadku firm i instytucji posiadają wpis do Rejestru agencji zatrudnienia
(KRAZ) prowadzonych prze Wojewodzki Urząd Pracy

Sposób weryfikacji- załączenie do oferty potwierdzenia Wpisu oferenta do KRAZ

b) oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia ,

tj.:dysponują kadrą umożliwiającą prawidłowe przeprowadzenie poradnictwa zawodowego,

a także certyfikację nabytych kompetencji zawodowych przez uczestników kursu zgodnie z

wymaganym standardu dla danego kursu.

Sposób weryfikacji- Oferent zatączy oświadczenie o dysponowaniu kadrą niezbędną do
prawidłowego przeprowadzenia kursów, a także oświadczenie iż kadra Oferenta ma

uprawnienia do przeprowadzenia certyfikacji nabytych kompetencji zawodowych przez

uczestników kursu zgodnie z wymaganym standardu dla danego kursu.

c) Oferent lub osobygo reprezentujące nie są powiązani zZamawiającym 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 1amawiającego czynn ości związane z

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
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szczególnoŚci na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniejLO% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małzeńskim, 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.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca

podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

o wpis do rejestru agencji zatrudnienia

o oświadczenia oferenta o ty, iz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w

przed miocie zamówien ia, tj. : dysponują kad rą umożl iwiającą prawidłowe

przeprowadzenie kursów lub szkoleń, a także certyfikację nabytych kompetencji

zawodowych przez uczestników szkoleń zgodnie z wymaganym standardu dla danego

kursu lub szkolenia

o oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w
postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta
poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się
następującymi wagami przy ocenie poszczególnych kryteriów:

Cena - L00%

Opis sposobu obliczania kryterium Cena.

Cena powinna być skalkulowana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i

obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium Cena będą liczone wg następującego wzoru:
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6 = (Cmin : CO)x 100

gdzie

C - liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cmin - najniższa cena netto spośród ważnych ofert,

C0 - cena netto badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium Cena wynosi 100.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie

z formu larzem ofertowym.
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie

wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z

terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami
i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna dla każdej z części zamówienia
- zadanie 1 nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu

ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była

ceną ostateczną,bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeńi innych

działań w celu jej określenia. Ceną oferty jest stawka netto za wykonanie prac

przewidzianych w ramach zadania.

Wazna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.
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Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

O SPÓŁDZ|ELNlA SOCJALNA OPEN TECHNOLOGlES

Adres

. Wagrowska ].4

61-369 Poznań

wielkopolskie, Poznań

Numer telefonu

o 501366718

N!P

o 9950225669

Tytuł projektu

Numer projektu

o RPWP.07.0I.0ż-30-0047 lt6-0O

Program aktywnej integracji osób z niepełnosprawnością realizowany przez

Spółdzielnię Socjalną Open Technologies

PHEZES ZARŻADU

s,.J,,Y"N"5*
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