Będzin, dnia 12.09.2018r

Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego „SYSTEM” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 33D/8; 42-500 Będzin
tel. 501023775
Adres do korespondencji:
42-320 Bobolice
Bobolice 53

Zapytanie ofertowe nr 18/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

I. ZAMAWIAJĄCY
TOTAL WORK Ewa Mączko
Kolejowa 9,
38-400 Krosno

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: świadczeniu usług poszukiwania pracy CPV
79611000-0, w ramach projektu pt. „Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa młodych NEET z
województwa dolnośląskiego” (POWER.01.02.01-02-0184/16), w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Zamówienie realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty): Przedmiotem zamówienia jest realizacja
usługi:
- indywidualnego pośrednictwa pracy (68 UP x śr. 8h = pula 496 h ) - 1h = 60minut.
Miejsce realizacji usługi: Powiat Kłodzki i Powiat Wałbrzyski
Oferowany typ umowy: umowa zlecenie/umowa współpracy
Do zakresu obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
Pomoc Uczestnikowi Projektu w zakresie wyboru zawodu zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami
i kompetencjami, obejmującą, w zależności od zidentyfikowanych potrzeb, pomoc w nawiązaniu
kontaktów z pracodawcami, przedstawienie ofert pracy, dostarczenie wiedzy na temat podmiotów
pośrednictwa pracy, nowoczesnych metod poszukiwania pracy, elastycznych form
świadczenia pracy oraz praw pracownika (w tym praw pracownika niepełnosprawnego i nieletniego)
oraz pracodawcy.

Pośrednik pracy będzie pracował z uczestnikiem Projektu od momentu rozpoczęcia uczestnictwa w
Projekcie do momenty zakończenia jego uczestnictwa w Projekcie, przy czym okres uczestnictwa
każdej z osób jest indywidualnie dopasowany do jego potrzeb i możliwości, przy czym maksymalny
wymiar pracy z 1 uczestnikiem Projektu to 8h.
Pośrednik pracy będzie miał obowiązek ściśle współpracować z zespołem projektowym,
w szczególności Koordynatorem Projektu.
Pośrednik pracy rozliczany będzie za ilość godzin przepracowanych z Uczestnikami Projektu.
Praca Pośrednika pracy będzie poddana stałemu monitoringowi przez Koordynatora Projektu oraz
ocenie Uczestników Projektu.
Pośrednik pracy przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedzialny będzie za jakość i wyniki
pracy.
Pośrednik pracy zobowiązany będzie do zachowania tajemnicy służbowej oraz przestrzegania ustawy
o ochronie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych.
Pośrednictwo co do zasady powinny być organizowane w godzinach pracy, tzn. od poniedziałku do
piątku w godzinach zwyczajowo przyjętych. Przy zastrzeżeniu, że możliwa jest organizacja pracy w
godzinach popołudniowych lub w soboty – po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Przekazanie Zamawiającemu do akceptacji do ostatniego dnia miesiąca harmonogramu udzielania
wsparcia/pośrednictwa na kolejny miesiąc,
Prowadzenie kart usług pośrednictwa pracy (zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego),
Oznaczenie miejsca prowadzenia pośrednictwa informacją o realizowaniu go w ramach projektu
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
Informowanie Zamawiającego o nieobecności Uczestnika każdorazowo gdy taka nastąpi, nie później
niż dnia następnego,
Przedłożenie Zamawiającemu najpóźniej do dwóch dni roboczych od zakończenia miesiąca ewidencji
zrealizowanych godzin doradczych wraz z wypełnionymi kartami pośrednictwa
Pośrednik pracy zobowiązany będzie do przestrzegania materiału na temat wdrażania idei równości
szans, w tym równości płci, w trakcie realizacji usług w ramach projektu.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Planowany ramowy termin realizacji oferty: wrzesień 2018 roku - grudzień 2018 roku.
W szczególnych sytuacjach zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanych terminów
ramowych.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Kryteria obligatoryjne stawiane osobom fizycznym chcącym wykonać zadanie:
1. Wykształcenie wyższe - preferowane kierunkowe,
2. Min. roczny staż pracy jako pośrednik pracy w ostatnich 3 latach,

3. Komunikatywność, elastyczność, dyspozycyjność,
4. Wysoka kultura osobista.

Ponadto zamówienie może być udzielone osobie:
która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe; której łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym
środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie, która
odbędzie bezpośrednią rozmowę (z wynikiem pozytywnym) z Zamawiającym w celu potwierdzenia
jej predyspozycji o których mowa w rozdz. IV pkt.1 niniejszego Zapytania
Z postępowania wykluczone są osoby powiązane 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:
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.
Oferent, który nie spełni powyższych wymagań nie przejdzie pozytywnie oceny formalnej.
Oferent zobowiązany jest do dołączenia do oferty oświadczenia o braku powiązań (załącznik nr 2).
UWAGA – Oceny formalnej nie przejdą również oferty, w odniesieniu do których dane z formularza
dotyczące warunków udziału w postępowaniu nie znajdą potwierdzenia w CV.
Kryteria obligatoryjne stawiane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą chcącym wykonać
zadanie
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, m.in. posiada aktualny wpis do Rejestru Agencji
Zatrudnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na Agencji Zatrudnienia
2. Zapewni realizację usługi we wskazanej poprzez Zamawiającego lokalizacji
3. Dysponuje kadrą zdolną do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami z punktu IV
„Kryteria obligatoryjne stawiane osobom fizycznym chcącym wykonać zadanie:
Wykształcenie wyższe - preferowane kierunkowe,
Min. roczny staż pracy jako pośrednik pracy w ostatnich 3 latach,
Komunikatywność, elastyczność, dyspozycyjność,
Wysoka kultura osobista.”
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane 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:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o
ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych
programowych
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. 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.
Oferent, który nie spełni powyższych wymagań nie przejdzie pozytywnie oceny formalnej.
Cena brutto za przeprowadzenie 1 godziny doradztwa podlega weryfikacji na podstawie złożonych
ofert, jednak nie może przekraczać stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu. W
przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na
realizację zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą
konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
Dla osób fizycznych
Cenę brutto za godzinę zegarową zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Formularzem ofertowym wraz z
oświadczeniami kandydatki /kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne oraz oświadczeniem, że łączne zaangażowanie zawodowe w realizację
wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie
przekracza 276 godzin miesięcznie.
Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego – załącznik nr 2;
Celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć
wraz z ofertą:
Oświadczenie oferenta w przedmiocie posiadanego wykształcenia ( załącznik nr 3a) wraz z kserokopią
poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
określone w Rozdziale IV pkt. 1 niniejszego zapytania.;
Oświadczenie oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia w pracy jako Pośrednik pracy
(załącznik nr 3b) wraz z kserokopią poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów
potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia;
CV wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w
procesie rekrutacji prowadzonym przez POKZ „SYSTEM” Sp. z o. o., zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018. poz 1000”).
Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik
nr 4). Oferta powinna:
•
być sporządzona na formularzu odpowiednim dla danego zakresu oferty (załącznik nr 4)
•
posiadać datę sporządzenia,
•
zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, e–mail, numer telefonu,

•
•
•

być zaparafowana na każdej stronie i podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
zawierać oświadczenia o braku powiązań (wg wzoru z załącznika nr 5)
Zawierać załączniki potwierdzające doświadczenie w formie referencji, oświadczeń, umów
lub innych dokumentów

Oferta przygotowana niezgodnie z powyższymi wymogami nie spełni kryteriów formalnych i nie
będzie podlegała ocenie merytorycznej.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres:
info@pokzsystem.pl , pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: 42-320 Bobolice,
Bobolice 53 do dnia 24.09.2018r. Niezależnie od kanału składania, oferta musi zostać dostarczona w
godzinach pracy biura, tj. w dni robocze w godz. 8.00-16.00.
Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 26.09.2018 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony do 28.09.2018 r. do godziny 15:00 na stronie Zamawiającego pod adresem
www.pokzsystem.pl i www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl . Ponadto do każdego Oferenta zostanie
przesłana informacja o wynikach poprzez e-mail.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pokzsystem.pl oraz
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

VII. OCENA MERYTORYCZNA OFERT
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o
następujące kryteria:
kwota wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy) za 1 (słownie: jedną) godzinę (60 min)
świadczenia zadań doradztwa zawodowego objętego niniejszym zamówieniem – waga kryterium:
80% (max 80 pkt);
doświadczenie w świadczeniu zadań doradztwa zawodowego– waga kryterium 20% (max 20
pkt);
Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „kwota wynagrodzenia brutto za 1 godzinę (60 min)
realizacji zadań doradztwa zawodowego objętego zamówieniem” otrzyma najtańsza oferta według
wzoru:

zaoferowana najniższa cena ofertowa brutto
(w ofertach podlegających ocenie)
x 80 pkt
cena ofertowa brutto ocenianej oferty

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
W ramach kryterium „doświadczenie w świadczeniu zadań doradztwa zawodowego” Zamawiający
będzie przyznawał punkty na podstawie liczby lat (12 kolejnych miesięcy) doświadczenia – ustalone
na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oferenta oraz kserokopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia. Oferent
będzie przyznawał punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu:
1 rok doświadczenia – 0 punktów (kryterium dopuszczające)
powyżej 1 roku do 3 lat doświadczenia – 5 punktów;
powyżej 3 lat do 5 lat doświadczenia – 10 punktów;
powyżej 5 lat do 8 lat doświadczenia – 15 punktów;
powyżej 8 lat – 20 punktów.

Oferent zobligowany jest do zadeklarowania posiadanego doświadczenia (Załącznik nr 3b/załączniki
do oferty ), które następnie zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego na podstawie dołączonych
do oferty dokumentów.
Ocenę końcową oferty stanowić będzie liczba punktów otrzymanych przez ofertę jako suma punktów
z oceny kryterium 1 - 2. Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty
liczone będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający zakłada wyłonienie minimum dwóch Wykonawców, którzy przedłożą najkorzystniejsze
oferty wynikające z przyjętych kryteriów o których mowa w rozdz. VII niniejszego zapytania
ofertowego. Warunkiem podpisania umowy będzie przeprowadzenie przez Zamawiającego
bezpośredniej rozmowy - z wynikiem pozytywnym - z osobami, które będą świadczyły usługę w celu
potwierdzenia ich predyspozycji o których mowa w rozdz. IV pkt. 1 niniejszego Zapytania
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.pokzsystem.pl i www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia, zmiany warunków lub terminów prowadzonego
postępowania ofertowego, unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania
przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia złożonej oferty, przeprowadzenia
rozmowy z Oferentami. Nie przewiduje się płatności zaliczkowych.

Wyłoniony Wykonawca/y wystawiać będzie za wykonanie zamówienia rachunek za każdy miesiąc,
zgodnie z faktycznie przepracowaną liczbą godzin na podstawie przedłożonego do akceptacji
Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w pkt. II.

W przypadku wyboru oferty oraz podpisania umowy, płatności przekazywane będą na wskazany
numer konta w terminie 14 dni, po przedłożeniu faktury lub rachunku (nie częściej niż raz na
miesiąc), z zastrzeżeniem, że warunkiem zachowania terminu jest dostępność środków na
finansowanie Projektu przekazanych Zamawiającemu przez Instytucję Zarządzającą na
wyodrębnionym dla tego celu rachunku bankowym

Dodatkowych informacji udziela Tymoteusz Wyszomirski pod numerem telefonu 501023775 oraz
adresem email: info@pokzsystem.pl

X. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego wraz z oświadczeniami
Załącznik nr 2. Oświadczenie kandydatki /kandydata o braku powiązania osobowego i kapitałowego;
Załącznik nr 3:
3a) Oświadczenie oferenta o posiadanym wykształceniu i kwalifikacjach;
3b) Oświadczenie oferenta o posiadanym doświadczeniu
Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego

