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Mielec, 24.12.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/7.1/CNJ 

W ramach projektu „Chcę pracować – Nowy Ja” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego realizowanego przez LOOTUS Joanna Jędrzejowska w partnerstwie z 

Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, 

Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa i adres zamawiającego: 

LOOTUS Joanna Jędrzejowska 

ul. Warneńczyka 1/52 

39-300 Mielec 

NIP: 8171948684 

REGON: 365232319 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 

Zamawiający może odmówić zawarcia umowy bez wskazania przyczyny. 

 

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w 

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa zawodowego mającego na celu 

opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz jego późniejszą weryfikację, świadczenie 

usług Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego (część I) oraz świadczenie usług 

indywidualnego i kompleksowego Pośrednictwa Pracy (część II) w zakresie wskazanym w opisie 

zamówienia dla 80 Uczestników Projektu „Chcę pracować Nowy Ja”. 

Specyfikacja:  

Część I 

Liczba godzin doradztwa i poradnictwa zawodowego na Uczestnika Projektu powinna obejmować: 

 Opracowanie/weryfikacja IPD – średnio 10h/osoba 

 Indywidualne poradnictwo zawodowe – średnio 12h/osoba 

Część II 
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Liczba godzin indywidualnego pośrednictwa pracy na Uczestnika Projektu powinna obejmować: 

 Pośrednictwo pracy – 10h/osoba 

 

Planowana liczba Uczestników Projektu wynosi 80 osób. 

Wykonawca zapewni usługi doradztwa i poradnictwa dla: 

 80 osób w zakresie opracowania/weryfikacji IPD 

 80 osób w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego 

Wykonawca zapewni usługi pośrednictwa pracy dla: 

 80 osób w zakresie indywidualnego pośrednictwa pracy 

Łączna liczba godzin usług doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy 

świadczonego przez Wykonawcę w ramach projektu powinna obejmować: 

 Opracowanie/weryfikacja IPD – 800 godzin 

 Indywidualne poradnictwo zawodowe – 960 godzin 

 Pośrednictwo pracy – 800 godzin 

Każda z godzin o których mowa powyżej trwa 60 minut. 

Wsparcie udzielane w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników 

Projektu, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwskazań do 

wykonywania danego zawodu. 

Uczestników Projektu wskazuje Zamawiający. Zmiana UP może zostać dokonana przez 

Zamawiającego w każdym czasie. Wykonawca będzie w ramach umówionego wynagrodzenia 

zobowiązany do wykonania usług w pełnym zakresie dla nowych UP. 

Przedmiot zamówienia będzie obejmował: 

Część I 

1. Opracowanie i weryfikację IPD 

Każdy z Uczestników Projektu weźmie udział w doradztwie zawodowym (średnio 10h na UP) 

mającym na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz jego późniejszą 

weryfikację, którego celem będzie analiza stopnia oddalenia od rynku pracy, diagnoza możliwości w 

zakresie doskonalenia zawodowego oraz określenie profilu pomocy. Proces aktywizacji zawodowej 

UP rozpocznie się od rozpoznania aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej i identyfikacji jego 

potrzeb. Efektem tego etapu będzie IPD opracowany w trakcie dwustronnych ustaleń pomiędzy UP a 

doradcą zawodowym. Przy opracowaniu i realizacji IPD każdorazowo będzie uzasadniany wybór 

danej formy wsparcia. IPD będzie na bieżąco weryfikowany w zależności od postępów w aktywizacji 

zawodowej UP. Poradnictwo będzie realizowane w formie indywidualnych spotkań. 

2. Indywidualne poradnictwo zawodowe 

Każdy z Uczestników Projektu weźmie udział w indywidualnym poradnictwie zawodowym (średnio 

12h na UP) mającym na celu zwiększenie umiejętności obiektywnej oceny sytuacji, w której znajduje 

się bezrobotny. Celem poradnictwa będzie planowanie kariery zawodowej, badanie predyspozycji  
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zawodowych UP. Poradnictwo zawodowe będzie polegało na udzielaniu pomocy UP w wyborze 

odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Pomoc ta będzie odbywać się m.in. w formie: 

udzielania informacji indywidualnej o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i 

kształcenia oraz/lub udzielania porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających 

wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia, w tym badania zainteresowań i uzdolnień 

zawodowych.  

Część II 

1. Pośrednictwo pracy 

Każdy z Uczestników Projektu weźmie udział w indywidualnym pośrednictwie pracy (10h na UP) 

mającym na celu przedstawienie kanałów i form poszukiwania pracy zgodnej z kwalifikacjami i 

kompetencjami UP (osobiście, marketing szeptany, portale społecznościowe i zawodowe). Celem 

pośrednictwa będzie przeprowadzenie rozmów o pracę, elementy negocjacji ,wspólne poszukiwanie 

(śledzenie miejsc pracy) z wykorzystaniem ofert złożonych przez pracodawców w bazie Agencji 

Zatrudnienia, pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego. Przekazanie aplikacji Uczestników 

Projektu potencjalnym pracodawcom, w kierunkach zbieżnych z nabytymi umiejętnościami, z 

poszanowaniem praw os. z niepełnosprawnościami i równości płaci w dostępie do zawodów. Zakłada 

się pozyskanie minimum 3 ofert pracy dla każdego UP. 

Świadczenie w/w usług zarówno z części I jak i II może odbywać się w każdym dniu tygodnia w 

godz. maksymalnie od 7.00 do 21.00. 

W ramach realizacji doradztwa, poradnictwa i pośrednictwa Wykonawca zobowiązany jest w 

szczególności do: 

1. Przeprowadzenia dla wszystkich wskazanych UP usług o wskazanym zakresie przedmiotowym z 

zachowaniem wysokich standardów jakościowych w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych 

celów. 

2. Prowadzenia dokumentacji realizacji umowy, dokumentowanie usług, opracowanie kart IPD 

według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego, kart doradztwa i/lub pośrednictwa, uzupełnianie 

kart doradztwa i/lub pośrednictwa, list obecności, kart czasu pracy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego przeprowadzenia doradztwa, 

poradnictwa i/lub pośrednictwa z zachowaniem wysokich standardów jakościowych w sposób 

zapewniający osiągnięcie zakładanych celów. 

4. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail niezwłocznie informacji o każdym uczestniku, 

który opuszcza spotkania/doradztwa/pośrednictwa lub posiada innego rodzaju zaległości. 

5. Przesłania w terminie 7 dni od zakończenia przez każdego z uczestników projektu całego 

doradztwa/pośrednictwa dokumentów potwierdzających jego zrealizowanie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w 

pełnej dyspozycyjności, co oznacza, że Wykonawca zapewni przeprowadzenie doradztwa, .-

poradnictwa i/lub pośrednictwa codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7.00 do 21.00 

na terenie powiatu mieleckiego. 

7. Informowania UP o ich współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
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8. Oznakowania w ramach przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, przez Wykonawcę 

wszystkich dokumentów powstałych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w tym materiałów 

szkoleniowych logotypami przekazanymi przez Zamawiającego. 

9. Ochrony danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

10. Współpracy z zamawiającym w sposób umożliwiający prawidłowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

4. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

85312320-8 Usługi doradztwa 

79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy 

5. OFERTY CZĘŚCIOWE: 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA/TERMIN WYKONANIA: 

Czas trwania zamówienia od dnia podpisania umowy do:   

IPD – 06.2019 r. 

Poradnictwo zawodowe – 12.2019 

Pośrednictwo pracy – 03.2020 

Zamawiający zastrzega iż czas realizacji zamówienia może ulec zmianie. 

7. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Miejsce wykonywania zamówienia – woj. podkarpackie, powiat mielecki 

8. WARUNKI PŁATNOŚCI: 

Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonaną usługę przelewem na konto bankowe 

Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 21 dni od daty złożenia faktury/rachunku u 

Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku jest zgodna z Zapytaniem Ofertowym i 

umową, prawidłowa realizacja usługi w zakresie objętym fakturą/rachunkiem, potwierdzona 

przedłożonymi przez Wykonawcę dokumentami. Termin płatności może zostać wydłużony do czasu 

dostępności środków na koncie projektowym Zamawiającego. 

9. ZALICZKI: 

Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe – za usługi wykonane w danym miesiącu 

kalendarzowym lub ich wielokrotności. 

10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy: 

1. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie 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: 
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a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów 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 

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań 

w powyższym zakresie. 

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Wykonawca spełni warunek jeżeli: dysponuje 

osobą/osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj. osobą/osobami z wykształceniem 

wyższym i udokumentowanym doświadczeniem w dziedzinie doradztwa zawodowego, poradnictwa 

zawodowego lub pośrednictwa pracy oraz zrealizowanymi co najmniej 300 godzinami doradztwa, co 

najmniej 300 godzinami poradnictwa oraz co najmniej 300 godzinami pośrednictwa pracy 

zrealizowanego w ostatnich 2 latach przed upływem terminu składania ofert, przy czym Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do weryfikacji wykształcenia oraz doświadczenia doradców i pośredników na 

każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy załączonego do oferty, 

sporządzonego zgodnie ze wzorem określonym w Załącznikach nr 5 oraz 6 do niniejszego Zapytania 

ofertowego wraz z referencjami potwierdzającymi wpisane dane oraz na podstawie CV 

doradców/pośredników. Z załączonej dokumentacji musi jednoznacznie wynikać ilość godzin 

prowadzonego doradztwa, poradnictwa lub pośrednictwa, jakość oraz przedmiot zrealizowanej usługi. 

W innym przypadku dokument nie będzie brany pod uwagę przy dokonywaniu oceny oferty. 

Doświadczenie nieudokumentowane nie będzie brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny oferty. 

Podczas weryfikacji oferty Zamawiający może zażądać potwierdzenia referencji umową lub innymi 

dokumentami źródłowymi. 

Po złożeniu oferty zmiana poszczególnych doradców lub pośredników zdeklarowanych w ofercie 

będzie możliwa jedynie na osoby – doradców lub pośredników którzy spełniają warunki opisane 

powyżej. 

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

11. PROCEDURA: 

Tryb udzielenia zamówienia 

Zamawiający nie jest podmiotem, który jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm.). W związku z tym 

że niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego, zgodnie z umową o dofinansowanie, niniejsze postępowanie toczy się 

w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r. 

12. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB WYBORU OFERTY: 
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Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych kryteriów oferty będą podlegały 

ocenie zgodnie z następującymi kryteriami: 

Ad.1. K1 – cena 50% (maksymalnie możliwych do uzyskania 50 pkt)  

Ad.2. K2 – liczba doradców lub pośredników zawodowych realizujących doradztwo zawodowe, 

poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy posiadających wykształcenie wyższe i 2 letnie 

doświadczenie w pracy (min. 300h doradztwa zawodowego, min. 300h pośrednictwa zawodowego 

oraz min. 300h pośrednictwa pracy) 30% ( maksymalnie możliwych do uzyskania 30 pkt) 

Ad.3. Kryterium dodatkowe – aspekt społeczny – ilość osób zatrudnionych do realizacji zamówienia 

spełniających aspekt społeczny (maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt) 

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%) 

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru: 

K= K1 + K2 + K3  

Ad. 1  

Sposób dokonania oceny oferty w kryterium cena: 

K1 = Kmin/Kocw 

Gdzie: 

K1 Liczba punktów oferty w kryterium cena 

Kmin Cena najtańszej oferty 

Kocw Oferowana cena przez Wykonawcę, którego oferta podana jest ocenie 

Do porównania ofert brana będzie cena brutto za realizację zamówienia. Cenę zgodnie z treścią wzoru 

ofert stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy podać wyłącznie w walucie PLN. 

Ad. 2 

Sposób dokonania oceny oferty w kryterium liczba doradców/pośredników zawodowych realizujących 

doradztwo zawodowe, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy posiadających wykształcenie 

wyższe i 2 letnie doświadczenie w pracy. 

Maksymalnie 30 pkt. Ocenie podlegać będzie dostarczone CV doradców/pośredników oraz dyplomy 

potwierdzające posiadane wykształcenie. 

Liczba punktów przyznana zostanie w zależności od ilości osób skierowanych do realizacji 

niniejszego zamówienia spełniających kryteria: 

• 2 doradców/pośredników – 10 pkt 

• 4 doradców/pośredników – 20 pkt 

• 5 doradców/pośredników – 30 pkt 

Zamawiający zastrzega, iż osoby wskazane w niniejszym kryterium muszą spełniać warunek 

określony w punkcie: Wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia tj. każda z 

osób w okresie ostatnich dwóch lat przed terminem składania ofert świadczyła usługę min. 300 godzin 

doradztwa zawodowego , min. 300h pośrednictwa zawodowego oraz min. 300 godzin pośrednictwa  
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pracy i posiadała wykształcenie wyższe i udokumentowane doświadczenie w dziedzinie doradztwa 

zawodowego, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy. 

Ad. 3 

Zamawiający w ramach dodatkowego kryterium aspekt społeczny przyzna wykonawcy 20 pkt na 

podstawie informacji zawartej w załączniku nr 7 do zapytania ofertowego w przypadku 

zdeklarowania, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia przy pomocy osób: 

a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy i/lub 

b) młodocianych o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego i/lub 

c) niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i/lub 

d) innych, niż wyżej wymienione, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym (Dz. U. z 2011 r., poz. 225 ze zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Dane osoby powinny być zatrudnione w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia rozpoczęcia realizacji 

zamówienia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie udokumentować 

fakt zatrudnienia osób, o których mowa powyżej. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli 

spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osób. 

Ilość osób zatrudnionych do realizacji zamówienia spełniających aspekt społeczny – waga 20% (20 

punktów). Poszczególnym oferentom zostaną przyznane punkty za ilość osób zatrudnionych do 

realizacji zamówienia spełniających aspekt społeczny wykazane w załączniku nr 7 do Zapytania 

ofertowego.  

Punkty za kryterium ilość osób zatrudnionych do realizacji zamówienia spełniających aspekt 

społeczny zostaną przyznane według następującej zasady: 

- Za zatrudnienie 1 osoby – 0 pkt 

- Za zatrudnienie 2 osób – 10 pkt 

- Za zatrudnienie 3 osób i więcej – 20 pkt 

Wybór oferty najkorzystniejszej  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów 

obliczoną według wzoru: 

K= K1 + K2 + K3 gdzie: 

K – całkowita liczba punktów oferty 

K1 – liczba punktów oferty w kryterium cena 

K2 – liczba punktów oferty w kryterium liczba doradców/pośredników 

K3 – liczba punktów oferty w kryterium dodatkowym aspekt społeczny 

Gdy więcej niż jedna oferta uzyska największą całkowitą liczbę punktów, to Zamawiający wybierze 

za najkorzystniejszą ofertę tańszą. W przypadku, gdy więcej niż jeden wykonawca złoży ofertę z 

najniższą ceną, to wówczas Zamawiający zwróci się do tych wykonawców o ponowną ofertę cenową,  
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jednakże ponowna oferta cenowa nie może opiewać na cenę wyższą od pierwotnej ceny zaoferowanej 

przez wykonawcę. 

W przypadku gdy oferent przedstawi rażąco niską cenę, oferta zostanie odrzucona.  

 

13. WYKLUCZENIA: 

Z procedury udzielenia zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu – punkt 10. 

Z procedury udzielania zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wniósł wadium lub wniósł 

wadium po wyznaczonym terminie (liczy się data wpływu na rachunek bankowy lub wpłata do kasy). 

Obok podstawy do wykluczenia wykonawcy Zamawiający ustanawia podstawy do odrzucenia oferty. 

Odrzuceniu podlegają oferty: 

1. złożone po upływie terminu składania ofert  

2. niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa 

3. niezgodne z zapytaniem ofertowym 

4 . nieodpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia  

5. niezgodne z wymaganiami dotyczącymi warunków realizacji zamówienia  

 

14. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 

Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem: 

„Świadczenie usług doradztwa zawodowego mającego na celu opracowanie IPD, Indywidualnego 

Doradztwa Zawodowego, świadczenie usług Pośrednictwa Pracy”. 

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

a) formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego) 

b) oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w pkt. 10 (wg załącznika nr 2 do zapytania 

ofertowego) 

c) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (wg załącznika 3 do zapytania 

ofertowego)  

d) oświadczenie o akceptacji wstępnych postanowień umowy (wg załącznika 4 do zapytania 

ofertowego) 

e) wykaz osób potwierdzający spełnienie warunku w zakresie osób zdolnych do wykonania 

zamówienia (wg załącznika 5 do zapytania ofertowego) 

f) wykaz doświadczenia doradców/pośredników (wg załącznika 6 do zapytania ofertowego) 

g) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (KRAZ dotyczy 

pośrednictwa pracy) 
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h) oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca spełnia warunek w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności 

j) wykaz wszystkich dokumentów załączonych do oferty, a nie wymienionych w punktach powyżej, w 

tym np.: cv, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, rekomendacje 

k) oświadczenie o spełnieniu aspektu społecznego (wg załącznika 7 do zapytania ofertowego)  

k) wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz z załącznikami (wg załącznika 8 

do zapytania ofertowego) 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta powinna mieć formę pisemną oraz zawierać własnoręczny podpis Wykonawcy. 

4. Wszystkie składane przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumenty powinny zostać złożone w formie 

oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Nie dołączenie do oferty któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów lub złożenie ich w 

niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty. 

 

15. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, FINANSOWYM, EKONOMICZNYM I 

TECHNICZNYM 

Wadium 

W celu zabezpieczenia przystąpienia do zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia 

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8 500,00 PLN (słownie: 

osiem tysięcy pięćset złotych i zero groszy). 

Wadium należy wpłacić przed końcem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy 

(liczy się data wpływu na konto Zamawiającego ) nr 40 1140 2004 0000 3002 7660 9305 prowadzony 

przez LOOTUS Joanna Jędrzejowska  z dopiskiem w tytule wpłaty: „Wadium ZAPYTANIE 

OFERTOWE NR 3/RPO/7.1/CNJ” lub wpłacić w formie gotówkowej za potwierdzeniem dowodu 

wpłaty KP w biurze projektu „Chcę pracować – Nowy Ja”, Mielec, ul. Sienkiewicza 1 pokój nr 41 do 

dnia 02.01.2019 r. 

Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy wszystkim oferentom za wyjątkiem 

podmiotu wybranego do wykonania Zamówienia 

 

16. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Miejsce, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe: 

1. www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

2. www.chcepracowac.mielec.pl 

 

17. TERMIN ORAZZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę należy złożyć do dnia 02.01.2019 r do godziny 16:00:00. 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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1. W formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Biuro Projektu „Chcę 

pracować – Nowy Ja” LOOTUS Joanna Jędrzejowska, ul. Sienkiewicza 1 pok. 41, 39-300 Mielec 

(Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00). 

2 . Wiążąca jest data wpływu Oferty do Zamawiającego. 

3 . Ofert złożone po terminie  będą odrzucone. 

 

18. OSOBY DO KONTAKTU: 

Osobą uprawnioną do kontaktu i porozumiewania się z Wykonawcami jest Zamawiający Joanna 

Jędrzejowska, tel. 881 400 910, e-mail: lootus.jedrzejowska@wp.pl 

19. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

Termin związania ofertą ustala się na 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert wskazanego w pkt. 17 

20. TERMIN PUBLIKACJI NADESŁANYCH OFERT: 

Zamawiający niezwłocznie upubliczni wyniki oceny na: 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.pl 

www.chcepracowac.mielec.pl 

21. ZAWARCIE UMOWY: 

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego należy zgłosić się w celu podpisania umowy. Jeżeli 

Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy dotyczącej realizacji usługi w terminie do 3 dni 

kalendarzowych od daty wyznaczonej przez Zamawiającego, Zamawiający wybierze ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

22. WARUNKI ZMIANY UMOWY: 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności 

spowodowanych czynnikami zewnętrznymi np.: termin realizacji zamówienia, warunki płatności, 

zmiana wartości zamówienia wynikające ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego. 

23. UNIEWAŻNIENIE: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego lub jego zmiany, w 

każdym czasie, bez podawania przyczyny. 
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