Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stawiski, dnia 09 stycznia 2011 roku
GMINA STAWISKI
ul. Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski
ORG.042.4.4.2012
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA ZAWODOWEGO
w ramach projektu Mój kierunek na lepsze jutro – podniesienie kwalifikacji
Gmina Stawiski w związku z realizacją projektu pn. „Mój kierunek na lepsze jutro –
podniesienie kwalifikacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na świadczenie usług
doradcy zawodowego w celu przeprowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego.
Tryb udzielenia zamówienia:
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz
Zarządzenia Nr 104.2011 Burmistrza Stawisk z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Stawiski reprezentowana przez Marka Waszkiewicza Burmistrza Stawisk
ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski,
NIP 721-10-03-298
tel. 86 278 55 11, fax 86 278 55 33
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidulanych i grupowych
zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla 22 uczestników projektu pt. „Mój
kierunek na lepsze jutro – podniesienie kwalifikacji”.
 Zajęcia indywidualne dla 22 osób x 2 godziny/osoba, łącznie 44 godziny.
Zakres doradztwa: opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
budowanie profilu drogi zawodowej.
 Warsztaty grupowe dla 1 grupy (22 osoby) x 8 godzin. Zakres doradztwa:
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, pisanie dokumentów aplikacyjnych,
przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja, określenie
słabych i mocnych stron.
2. Przez 1 godzinę zajęć z zakresu doradztwa należy rozumieć 1 godzinę (60 minut).
3. Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Stawiski, osoby bezrobotne lub
nieaktywne zawodowo.
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III. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
1. Wykonawca, który będzie świadczył usługi doradztwa zawodowego, powinien:
 posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe,
 posiadać, co najmniej roczne, doświadczenie zawodowe na stanowisku
doradcy zawodowego.
2. Wymagania dodatkowe: komunikatywność, odpowiedzialność, dyskrecja,
dyspozycyjność, znajomość regionalnego rynku pracy.
3. W celu uniknięcia podwójnego finansowana osoby, których wynagrodzenie
finansowane jest ze środków publicznych zobowiązane są świadczyć usługi poza
obowiązującym je czasem pracy.
4. Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę cywilnoprawną.
5. Termin realizacji zamówienia od stycznia 2012 r. do maja 2012 r.
6. Miejsce realizacji zamówienia: teren miasta Stawiski.
7. Informacja dotycząca płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
8. Wykonawca zobowiązuje się do archiwizacji dokumentów dotyczących przebiegu
działań edukacyjnych, motywacyjnych i doradczych do 31.12.2020 r.
9. Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji przedmiotowych działań, będą
zawierały informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej
w ramach EFS oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi
oznaczania projektów w ramach POKL.
10. Wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania programu zajęć
oraz dostarczenia, w terminie 7 dni po zakończeniu kursu, do Biura Projektu –
Urzędu Miejskiego w Stawiskach:
 listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu;
 wypełnione przez uczestników ankiety końcowe dostarczone przez
Zamawiającego.
IV.
Oferty częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V.
Opis sposobu przygotowania oferty i opis sposobu obliczenia ceny.
1. Oferta powinna być złożona na załączonym do zapytania formularzu ofertowym,
do której należy załączyć załączniki wymienione w formularzu.
2. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę.
3. Zaoferowana cena powinna obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia na
warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone są w PLN.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
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6.

Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy,
zaadresowana do Zamawiającego oraz opisana następująco:
Oferta na świadczenie usług doradztwa zawodowego
w ramach projektu Mój kierunek na lepsze jutro – podniesienie kwalifikacji,
realizowanego w ramach działania 6.3 POKL
Nie otwierać przed 25 stycznia 2012 roku godz. 12:00

VI.
Kryteria oceny ofert.
1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium:
Cena – 70% Doświadczenie zawodowe – 30%
2. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta wyliczona według wzoru:
C minimalna
Cena = ------------------------- x 70
C oferty badanej

3.
4.

D minimalne
Doświadczenie = ------------------------ x 30
D oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.
W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przewyższać będzie cenę przewidzianą
w budżecie Projektu, Zamawiający podejmie z Wykonawcą pisemne negocjacje.

VII.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć do dnia 25 stycznia 2012 roku do godz. 11:30 w siedzibie
Zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520
Stawiski, sekretariat – I piętro.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2012 roku o godz. 12:00 w siedzibie
Zamawiającego w pokoju nr 2.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
5. Oferta złożona przez Wykonawcę, który jest powiązany kapitałowo lub osobowo
z Zamawiającym (zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach PO KL) zostanie odrzucona.
6. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem www.stawiski.pl.
VIII.
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Dodatkowych informacji udziela: Iwona Niedźwiedzka tel. 86 278 55 11.
IX. Załączniki:
Wzór formularza ofertowego.
Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
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