Biuro Projektu: GOPS ul. Kościuszki 38, 89-350 Miasteczko Krajeńskie
Tel.: 607764450; 508088326 fax: 717208599
e-mail: ake@post.pl
www.projektnowaperspektywa.pl
Miasteczko Krajeńskie, dnia 01.06.2014r.

Pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NP/1/2014
Dotyczy: Usługi indywidualnego pośrednictwa pracy dla 40 uczestników Projektu „Nowa
perspektywa”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja
Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie
sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Zwracamy się z prośbą, o złożenie oferty na wykonanie:
usługa
Zamawiający:
Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz
Adres:
ul. Cieplicka 83/14
58-560 Jelenia Góra
REGON: 020380955
Telefon: 71/7208599

NIP: 8861240201
Fax: 71/7208599

Osoba do kontaktów: Krzysztof Kuryłowicz
Telefon: 607764450, 604686693
1.

Przedmiot zapytania ofertowego
Główny przedmiot: - usługa
CPV 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy
Niniejsze zapytanie o cenę nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Opis przedmiotu zapytania ofertowego:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Usługi indywidualnego pośrednictwa pracy dla 40 uczestników – śr. 5 godz./osoba,
opracowanie portfolio dla każdego uczestnika na potrzeby realizacji zadania „Pośrednictwo
pracy” w ramach Projektu „Nowa perspektywa”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
3. Przedmiot zapytania ofertowego winien być świadczony z należytą starannością
i zastosowaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania, zgodnie
z założeniami Projektu.
4. Wykonawca nie może zawierać żadnych umów czy porozumień, które
uniemożliwiałyby realizację niniejszego zamówienia.
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Oferent ubiegający się o uzyskanie zamówienia musi spełnić następujące warunki:
1) posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4) jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia właściwego
dla swojej siedziby
Istotne dla Stron warunki umowy:
1. Płatność będzie dokonywana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury, na rachunek bankowy Oferenta.
2. Płatność dokonywana będzie w polskich złotych.
3. Termin płatności może być wydłużony do 120 dni w przypadku braku środków
finansowych na koncie Projektu. W takim przypadku Wykonawcy nie będą należne
odsetki za opóźnienie.
4. Zamówienie jest finansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
2. Termin realizacji zamówienia: - do dnia 31.06.2015r.
3. Kryteria oceny ofert:
Cena: 100 %

Inne: nie dotyczy

4. Sposób składania ofert:
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Akademia Kształcenia
Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz; 58-560 Jelenia Góra; ul. Cieplicka 83/14, bądź
elektronicznie na adres mail: ake@post.pl lub na numer faksu 71/7208599 w terminie do
dnia 20.06.2014r.
5. Sposób przygotowania oferty pisemnej:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem, wg wzoru zamieszczonego jako załączniki do zapytania. Zamawiający
dopuszcza także złożenie oferty w innej formie. Oferta musi być jednak opatrzona pieczęcią
firmową, posiadać datę i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta.
6. Kryteria oceny oferty:
Zamawiający wybierze ofertę o najkorzystniejszej cenie.
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Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA OFERTY
/pieczęć Wykonawcy/
Akademia Kształcenia Europejskiego
Krzysztof Kuryłowicz
ul. Cieplicka 83/14
58-560 Jelenia Góra
Nawiązując do zapytania ofertowego na: Usługi indywidualnego pośrednictwa pracy dla 40
uczestników Projektu „Nowa perspektywa”, współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII
Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie
sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (umowy UDA07.02.01-30-040/13-00 o dofinansowanie projektu).
Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za:
Cenę brutto wynoszącą ……………………………………………….zł
(słownie: ……………………………………………… zł …………/100)
1. Termin wykonania zamówienia – zgodnie z terminem wskazanym w zapytaniu ofertowym,
zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego
żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Zamawiającego warunkami oferty
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych
tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
4. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1
2
Inne
.............................................................................................................................................
………………………………….., dnia ………………………….2014r
………………………………………...
/podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta
*niepotrzebne skreślić/wypełnić właściwe części
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Załącznik nr 2
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Usługa

Przeprowadzenie indywidualnego
pośrednictwa pracy dla 40 uczestników śr. 5
godz. /1 osobę – opracowanie portfolio

Liczba
osób
40

Cena
jednostkowa
brutto
zł/godz.
………………

Razem wartość brutto

………………, dnia ………..........2014r
(Miejscowość, data)

Wartość
brutto
zł/godz.
……………….
……………...

…………………………………
(podpis, pieczątka Oferenta)
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności i czynności niezbędnych do
wykonania ww. przedmiotu zamówienia.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a
także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Akceptuję określone w zapytaniu warunki udziału w postępowaniu.

……………….., dnia ………………..2014r
(Miejscowość, data)

………………………………….
(podpis, pieczątka Oferenta)
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Załącznik nr 4

Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem
projektu
Niniejszym oświadczam, iż jako Oferent nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo
z Beneficjentem projektów (Zamawiającym), czyli Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof
Kuryłowicz w Jeleniej Górze.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub
wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4. 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.

………………………, dnia …………………..2014r
(Miejscowość, data)

………………………………….
(podpis, pieczątka Oferenta)
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Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA O BRAKU POWIĄZAŃ Z OFERENTEM

Oświadczam, że Firma Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz w Jeleniej
Górze nie jest powiązana osobowo ani kapitałowo z Oferentem ……………………………………………….
ul. ……………………………………………………………
Nie istnieją powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Oferentem lub osobami upoważnionymi do jego reprezentowania, 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.

………………………………….
(Miejscowość, data)

………………………………….
(podpis, pieczątka Oferenta)
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Załącznik nr 6
U M O W A 1/PP/NP/2014
zawarta w dniu ……………………… 2014 roku w Jeleniej Górze, pomiędzy:
Akademią Kształcenie Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz z siedzibą 58-560 Jelenia Góra
ul. Cieplicka 83/14; NIP: 8861240201; Regon: 020380955
reprezentowaną przez: Pana Krzysztofa Kuryłowicza - Właściciela
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
Firmą :
………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą ……-…….. ……
ul. …………………………………………; NIP:…………………………..; Regon: ………………………………………………
reprezentowanym przez: ………………………………………………. - ……………………………………………………
zwaną dalej WYKONAWCĄ
§1
[Przedmiot umowy]
1. Zamawiający zleca wykonanie usługi, a Wykonawca zobowiązuje się ją wykonać na
warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa indywidualnego pośrednictwa pracy dla 40
uczestników Projektu „Nowa perspektywa”, współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Zakres świadczonych usług o których mowa w ust. 2 dotyczy pośrednictwa pracy
w ramach projektu „Nowa perspektywa” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
5. Zakres: analiza opinii referencyjnych uczestnika i portfolio, dobór ofert, marketing u
pracodawcy, skierowanie do zatrudnienia, nadzór zatrudnienia – spełnienie wskaźnika
efektywności zatrudnieniowej w projekcie - 20% uczestników projektu znajdzie
zatrudnienie.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i umiejętności niezbędne do wykonania
dzieła i przeprowadzi szkolenie zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej i nie rozpowszechniania
jakichkolwiek informacji dotyczących Zamawiającego, do których będzie miał dostęp z
tytułu wykonywania niniejszej usługi, tak w czasie trwania umowy, jak również po jej
ustaniu.
8. Wykonawca w razie powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia
podwykonawcom. zobowiązany będzie podać Zamawiającemu nazwy i adresy
podwykonawców.
9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami
programowymi dotyczącymi Europejskiego Funduszu Społecznego znajdującymi się na
stronie www.efs.gov.pl w zakładce „Dokumenty”.
10. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Projektu: GOPS ul. Kościuszki 38, 89-350 Miasteczko Krajeńskie
Tel.: 607764450; 508088326 fax: 717208599
e-mail: ake@post.pl
www.projektnowaperspektywa.pl
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
11. Zmawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników
projektu, które może służyć tylko i wyłącznie realizacji przedmiotu umowy.
12. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w
wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
13. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych z realizacją
zamówienia nie krócej niż do 31.12.2020 r.
14. Na wezwanie Zamawiającego lub innych organów kontrolnych Wykonawca niezwłocznie
zapewni wgląd do powyższych dokumentów wskazanym w wezwaniu osobom.
15. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego autorskie
prawa majątkowe do utworów wytworzonych w ramach realizacji umowy, z jednoczesnym
udzieleniem licencji na rzecz Zamawiającego na korzystanie z ww. utworów na polach takich
jak:
1) powielanie,
2) rozpowszechnianie,
3) modyfikowanie,
4) udostępnianie,
5) wykorzystywanie wielokrotne.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

§2
[Zasady współpracy]
Świadczenie wskazanych wyżej usług będzie się odbywało w czasie uzgodnionym i
miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego.
Przedmiot umowy winien być wykonany z należytą starannością i zastosowaniem
wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania.
Wykonawca odpowiedzialny za rezultat umowy, tzn. za jej wykonanie w sposób
opisany w zamówieniu.
Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach
dotyczących Projektu, oraz informowania uczestników Projektu o współfinansowaniu
Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.
Wykonawca jest zobowiązany w każdym czasie do składania sprawozdań oraz
przedkładania na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów i wyjaśnień niezbędnych
Zamawiającemu do właściwej oceny realizowanego zadania.
Wykonawca zobowiązany jest umożliwić w każdym czasie kontrolę realizacji przedmiotu
umowy przez Zamawiającego lub podmioty wskazane przez Zamawiającego, w tym
instytucje upoważnione do dokonywania kontroli projektów realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§3
[Termin realizacji przedmiotu umowy]
1. Zamawiający zobowiązany jest do realizowania usługi o której mowa w § 1
w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 czerwca 2015r.
§4
[Wynagrodzenie]
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1. Strony za jedną godzinę indywidualnego pośrednictwa pracy ustalają wynagrodzenie
w wysokości ……………………… zł brutto (słownie: …………………… brutto) w tym VAT
oraz inne narzuty.
2. Wynagrodzenie płatne będzie po każdej edycji szkolenia. Wypłata wynagrodzenia
nastąpi po wystawieniu przez Wykonawcę faktury i stwierdzeniu przez
Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania usługi na podstawie
dzienników zajęć i certyfikatów zawodowych, będącej przedmiotem niniejszej umowy.
3.
Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu wykonania przedmiotu umowy.
4.
Warunkiem przekazania w/w płatności na konto Wykonawcy jest posiadanie przez
Zamawiającego środków na koncie projektu. Opóźnienie w przekazywaniu w/w środków nie
stanowi podstawy do naliczania przez Wykonawcę odsetek za zwłokę w wykonaniu
zobowiązania Zamawiającego
§5
[Wygaśnięcie i odstąpienie od umowy]
1. Umowa może być rozwiązana na wniosek każdej ze Stron w przypadku wystąpienie
okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonanie postanowień zawartych w umowie.
2. Strony ustalają, że niniejsza umowa może być wypowiedziana w trybie natychmiastowym
przez którąkolwiek ze stron, w przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszej
umowy.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust 1 i 2 niniejszej umowy, Zamawiający
zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia odpowiadającego nakładowi pracy Wykonawcy
do momentu zaistnienia opisanego zdarzenia.
§6
[Postanowienia końcowe]
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie obowiązują postanowienia kodeksu
cywilnego, ustawy „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” jak i wszelkie inne
przepisy mogące znaleźć zastosowanie.
2. Strony poddają pod rozstrzygnięcie wszelkie spory zaistniałe na tle realizacji
niniejszej umowy sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
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