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Szczecin, dnia 4 maja 2018 r. 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 2/PP/05/2018 
 

Centrum Psychologiczne Rozwoju, Edukacji  i  Doradztwa Marzena Glinka w Szczecinie (zwane dalej 

Zamawiającym) w związku z realizacją projektu „Poszukiwana, Poszukiwany - w drodze do zatrudnienia na 
terenie gmin SSW w powiecie gryfioskim i pyrzyckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe 

wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się  
w szczególnie trudnej sytuacji  na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz 
działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji  zawodowych, zaprasza do składania ofert zgodnie z poniższą 
specyfikacją:  

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Centrum Psychologiczne Rozwoju, Edukacji  i  Doradztwa Marzena Glinka  
al. Bohaterów Warszawy 34/35, lokal 312  

70-340 Szczecin 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Niniejsze Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówieo publicznych 
oraz „zasadzie konkurencyjności” zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020. 

 
3. Przedmiot zamówienia: 

ŚWIADCZENIE USŁUG POŚREDNIKA PRACY. 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU – wzrost aktywności zawodowej 50 osób w wieku 30 lat i  więcej, znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji  na rynku pracy, zamieszkałych w gminach SSW w powiatach gryfioskim oraz 
pyrzyckim poprzez realizację kompleksowego wsparcia prowadzącego do podjęcia zatrudnienia przez minimum 
24 Uczestników Projektu w terminie do 31.03.2019 roku. 

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU – 11 gmin w województwie zachodniopomorskim: Banie, Cedynia, Chojna, 
Widuchowa, Moryo, Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Warnice, Pyrzyce. 

 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

NAZWA ZADANIA – pośrednictwo pracy dla Uczestników Projektu. 

 obowiązki Wykonawcy: udzielenie pomocy osobom biernym zawodowo w uzyskaniu odpowiedniego 
zatrudnienia oraz dla pracodawców w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kalifikacjach 

zawodowych, w tym w szczególności: 
 nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z pracodawcami w celu  poszukiwania stażu  

i  miejsca pracy dla Uczestników Projektu; 
 organizacja spotkao/umożliwienie kontaktów osobom biernym zawodowo z pracodawcami ; 

 określenie l ist potencjalnych pracodawców dla Uczestników Projektu;  

 pozyskiwanie ofert pracy (oferty pracy będą zgodne z Indywidualnym Planem Działania, w tym  

z posiadanymi/nabytymi w ramach projektu kompetencjami/kwalifikacjami oraz doświadczeniem 
Uczestnika Projektu); 

 dostarczenie Uczestnikowi Projektu co najmniej 1 oferty pracy, zgodnej z jego kwalifikacjami  

i  umiejętnościami ; 
 wyposażenie Uczestnika Projektu w umiejętnośd poruszania się po rynku pracy, samodzielnego 

poszukiwania pracy, także w sytuacji  utraty zatrudnienia/zaprzestania prowadzenia działalności 
gospodarczej; 
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 znalezienie zatrudnienia dla wskazanej w celu głównym projektu ilości Uczestników Projektu (tj. : 

zapewnienie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie minimum 24 osoby); 
 monitorowanie aktywności Uczestników Projektu w poszukiwaniu pracy; 

 udokumentowanie wyników pracy, tak aby jednoznacznie określid stopieo realizacji  efektów działao 

(wpisy do Karty Wsparcia minimum raz na kwartał); 

 współpraca z trenerem pracy; 

 wykonywanie dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu; 

 łączna liczba godzin doradztwa: 600 godzin zegarowych (50 Uczestników x 12 godzin/Uczestnika); 
 forma pracy: indywidualne spotkania (minimum 4 spotkania x 3 godziny); 
 termin realizacji usługi: od czerwca 2018r. przez około 12 miesięcy. Termin ustalony między 

Wykonawcą a Uczestnikiem Projektu, przy udziale Zamawiającego, zgodnie ze sporządzonym grafikiem 

przekazywanym Wykonawcy z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem; 
 miejsce realizacji usługi: dostosowane do potrzeb oraz charakterystyki Uczestników Projektu, ustalone 

między Wykonawcą a  Uczestnikiem Projektu, przy udziale Zamawiającego, zgodnie ze sporządzonym 

grafikiem przekazywanym Wykonawcy z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem; 

a) każdy Wykonawca może złożyd jedną ofertę; 
b) ofertę należy złożyd w języku polskim; 
c) treśd oferty musi odpowiadad treści zaproszenia do składania ofert; 
d) złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub zaproszeniem do składania ofert, spowoduje 

odrzucenie oferty; 
e)  Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej . 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 
W celu potwierdzenia zdolności do wykonania zamówienia lub dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, Wykonawca wykaże, że posiada  (kryteria dostępu): 

a) wykształcenie wyższe (preferowane: psychologia, doradztwo psychospołeczne, socjologia, ekonomia) 

lub inne wykształcenie umożliwiające prowadzenie danego wsparcia (potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami takimi  jak certyfikaty/zaświadczenia); 

b) minimum 2 letnie doświadczenie zgodne z tematyką zamówienia ; 
c) aktualny wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka Województwa ; 

d) aktualny wpis do Rejestru Instytucji  Szkoleniowych; 
e)  dyspozycyjnośd w wymaganym okresie; 
f) umiejętnośd obsługi komputera (w tym MS Office, Internet). 

 
Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy do wykonywania pracy 
osobiście lub skierowania do pracy osoby wskazanej w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających 
zatrudnienie osoby wskazanej w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o tych 

samych kwalifikacjach zawodowych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nią czynności. 
Wykonawca może polegad na wiedzy i  doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączącego go z nimi stosunków. 
 
6. Opis sposobu przygotowania ofert: 

a) oferta na własnym druku lub na wzorze będącym załącznikiem nr 1 zaproszenia do składania ofert; 

b) oferta powinna zawierad kwotę oczekiwanego wynagrodzenia brutto za realizacje jednej godziny 

pracy (60 minut), opisanej w pkt. 4 zaproszenia do składania ofert (zwane dalej: cena brutto oferty); 

c) cena brutto powinna zawierad należny podatek (zaliczkę) od osób fizycznych i wszelkie składki na 

ubezpieczenia społeczne lub inne składki i  należności przewidziane stosownymi przepisami z tytułu 

umów o pracę, umów cywilnoprawnych; 

d) cenę za realizację 1 h zegarowej należy podad z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w kwocie 

brutto; 
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e)  do oferty należy dołączyd informacje o spełnieniu kryteriów dostępu wskazanych w pkt. 5 oraz 

informacje potwierdzające kwalifikacje i  doświadczenie zawodowe (sugeruje się załączenie CV, bądź 

umieszczenie informacji w treści oferty); 

f) w przypadku Wykonawców prowadzących działalnośd gospodarczą, konieczne jest podanie ceny netto 

i  brutto oferty uwzględniającej podatek VAT (jeśli  dotyczy); 

g) w przypadku składania oferty przez spółkę cywilną do ofert należy dołączyd umowę regulującą 

współpracę przedsiębiorców (wspólników spółki). 

 

7. W procesie wyboru Wykonawcy pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:  
a) oferta musi spełniad wszystkie wymagania określone w niniejszym zaproszeniu do składania ofert; 
b) w toku badania i  oceny ofert, Zamawiający może żądad od Wykonawców wyjaśnieo dotyczących treści 

złożonych ofert; 

c) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę ze wszystkich spełniających kryteria dostępu, na 
podstawie następujący kryteriów oceny ofert: 

 cena brutto oferty - waga 100% (maksymalnie 5 pkt.), obliczonego w oparciu o następujący wzór: 

oferta najniższa/oferta badana x 5 pkt. = liczba punktów 

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej i lości punktów, zostanie wybrana oferta 
zawierająca najniższą całkowitą cenę brutto. Jeżeli  zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli  te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiaj ącego ofert 
dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferowad cen wyższych niż zadeklarowane 
w złożonych pierwotnie ofertach. 
 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  
a) negocjacji  z Wykonawcą w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która odbiegad będzie od 

założeo budżetowych projektu; 

b) po wyborze Wykonawcy, podjęcia rozmów w celu odpowiedniego uszczegółowienia warunków 
realizacji zamówienia; 

c) wyboru kilku Wykonawców; 
d) zmiany terminu realizacji  zamówienia ; 

e)  wglądu w oryginały dokumentów potwierdzające doświadczenie Wykonawcy, przed podpisaniem 
umowy; 

f) unieważnienia niniejszego Zapytania bez podania przyczyny. 
 

Od rozstrzygnięcia niniejszego zaproszenia do składania ofert (wyboru oferty) nie przysługują odwołania . 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 12 miesięcy. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert. 

 
9. Sposób i termin składania ofert: 

a) ofertę z dopiskiem „Oferta – 6.5.G2” w terminie do 11 maja 2018 r. do godziny 12:00 należy: 
 przesład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poszukiwanaposzukiwany@cpred.pl ; 

 dostarczyd pod adres Zamawiającego (patrz pkt. 1 zaproszenia) - decyduje data wpływu. 

b) Zamawiający może przedłużyd termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przesłano Za proszenie oraz 
umieści informację na stronie internetowej Zamawiającego . 

 

10. Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami: 
Dariusz Glinka, tel. 607 74 01 96 w godzinach 8:00– 15:00, e-mail: poszukiwanaposzukiwany@cpred.pl  
 

 

mailto:poszukiwanaposzukiwany@cpred.pl
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Załącznik nr 1: Wzór oferty cenowej  

DANE WYKONAWCY: 

Nazwa firmy/imię i nazwisko 

Ulica, nr domu/mieszkania 

Adres e-mail/numer telefonu 

 
Centrum Psychologiczne Rozwoju, 
Edukacji i Doradztwa Marzena Glinka 

al. Bohaterów Warszawy 34/35, lokal 312  
70-340 Szczecin 

 
OFERTA CENOWA 2/PP/05/2018 

 
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, składam ofertę do projektu „Poszukiwana, Poszukiwany -  
w drodze do zatrudnienia na terenie gmin SSW w powiecie gryfioskim i pyrzyckim” współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 -2020.  
 
1. Oferuje wykonanie usługi objętej zamówieniem za:  
 

a. cena brutto wynosząca (należy podad do dwóch miejsc po przecinku) …………….…. PLN, 

(słownie zł : ……………………………………………..… 00/100) 

w tym (jeśli  dotyczy):  

 cena netto wynosząca ………………………….… PLN, 

               (słownie zł: ………………………………………………….............................................…) 

 

 należny podatek VAT ……………………… PLN, 

                (słownie zł: …………………………………………………...............................................) 

b. uwagi dodatkowe: ……………………………………………… 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z terminem realizacji  zamówienia i  nie wnoszę do niego żadnych 
zastrzeżeo. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z przedmiotem zamówienia i  nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeo.  
4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty i  zobowiązuje się  

w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejsc u i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez 12 miesięcy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert. 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są: ………………………………..………………................ 

 
 

………………………………………………………. 
(data i  czytelny podpis) 


