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Zapytanie ofertowe w trybie rozeznanie rynku  

1/11/2017  

przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla uczestników projektu  

„Aktywna młodzież – cenni obywatele” 

Projekt „Aktywna młodzież – cenni obywatele” realizowany w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

FUNDACJA CHALLENGE EUROPE ul. Marszałkowska 73/49, 25-549 Kielce, NIP 9591950464, REGON 
260655751 
Osoba, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z rozeznaniem: Tomasz Krzyżański, 

tel.: 512-266-700, e-mail: t.krzyzanski@fundacjachallenge.org 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 60 uczestników projektu „Aktywna młodzież – cenni 

obywatele” . 

Zadanie obejmuje konsultacje indywidualne z uczestnikami projektu (8h/os.), w ramach których 

zostaną podjęte następujące działania: analiza dokumentów Uczestników Projektu sporządzonych  

w projekcie, przygotowanie profilu zawodowego i osobistego; analiza opinii doradcy zawodowego, 

trenerów, pracodawców; pozyskanie odpowiednich ofert; dopasowanie i udostępnienie ofert pracy 

uczestnikom projektu (każdemu uczestnikowi zostaną przedstawione min. trzy oferty); marketing 

uczestników u pracodawców. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokładny termin oraz miejsce realizacji pośrednictwa pracy 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji realizacji pośrednictwa pracy(wg 

wzorów dokumentów przekazanych przez Zamawiającego). 

TREMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Terminy realizacji pośrednictwa pracy: w okresie od stycznia 2018 r. do lipca 2018 r.  
 
KRYTERIA DOSTĘPU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ocena spełnia/nie spełnia) ORAZ WYKAZ 

DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA: 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani są wykazać spełnianie następujących 

wymagań warunkujących udział w postępowaniu: 
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a) Agencja zatrudnienia starająca się o realizację zadania musi być wpisana do Krajowego Rejestru 

Agencji Zatrudnienia a wsparcie w projekcie ma  być realizowane przez wykwalifikowanego 

pośrednika z wykształceniem wyższym i min. 2 letnim doświadczeniem merytorycznym,  

b) Potwierdzić wyniki efektywnego działania na podstawie przedstawionych referencji.  

2. W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy 

obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku 

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania rynku 

c) CV osób biorących udział w realizacji pośrednictwa pracy 

d) Referencje 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: 

1. Oferta powinna być złożona na załączonym do niniejszego rozeznania rynku formularzu ofertowym 

wraz  z wszelkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. 

2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać osobiście bądź wysłać pocztą  

w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. do godziny 16:00 na adres: Biuro Projektu pt. ”Aktywna 

młodzież – cenni obywatele”, ul. IX Wieków Kielc 6/8, 25-516 Kielce. Liczy się data wpływu oferty do 

Biura Projektu 

W sprawach dotyczących postępowania istnieje możliwość kontaktowania się pod numerem 

telefonu:  512 266 700, lub na adres poczty elektronicznej: t.krzyzanski@fundacjachallenge.org ,  

w godzinach od 08:00 do 16:00 w dni od poniedziałku do piątku. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w: złotych polskich [PLN]. 

2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane w Zapytaniu ofertowym  

oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją umowy, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Oferta nie może podlegać zmianie co do ceny, za wyjątkiem konsekwencji poprawienia 

oczywistych omyłek rachunkowych. 

4. Cena będzie uwzględniała wszelkie należności publicznoprawne jakie obowiązany będzie uiścić 

Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizacji umowy. 
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KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY – Cena 100% 

INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY: 

1. Fundacja Challenge Europe nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim 

osobowo lub kapitałowo. 

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Fundacja 

Challenge Europe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacja 

Challenge Europe lub osobami wykonującymi w jej imieniu 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; 

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. 

3. Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składa on oświadczenie o braku 

powiązań, o których mowa w ust. 1. 

4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Niniejsze rozeznanie rynku ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty 

pod względem ceny.  

WYMIENIENIE ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 
Załącznik nr 2 – Oświadczenia wykonawcy: 

 braku powiązań, 

 przetwarzaniu danych osobowych 
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Załącznik nr 1  

 
…………………………………………………. 

miejscowość, data 
 
………………………………………………………… 

pieczęć firmowa   
 
 
OFERTA WYKONAWCY 
 
 
 
Nazwa oraz adres Wykonawcy  
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

telefon    ………………………………………………… 

email:    ................................................... 

NIP:    ................................................... 

REGON:    ................................................. 

 

Realizacja pośrednictwa pracy dla 60 uczestników projektu „Aktywna młodzież – cenni obywatele”. 

Nazwa usługi 
Cena jednostkowa za godzinę 
(w zł brutto) 

 
Pośrednictwo Pracy dla 60 osób 
8 godzin / osoba 
 

 

 
 
……………………………………………………………………………….. 
pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

 

 

--------------------------------------------      ------------------------------------------ 

(Dane adresowe Wykonawcy/ pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)     (miejscowość, data) 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany(a) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że Wykonawca jest/nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
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; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) 
lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

..................................................................... 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 

 

Ja, niżej podpisany (a) ……………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na 

przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym 

dotyczącym realizacji pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Aktywna młodzież – cenni 

obywatele” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2016 r., 

poz. 922, z późn. zm. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 ). 

 

..................................................................... 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji 
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