
 

Projekt "Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15-24 lat " jest współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wrocław, dnia 17 grudnia  2013 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 7/2013/CNZ 

(dotyczy realizacji wsparcia pomostowego – coachingu w ramach projektu „Czas na 

zmiany! Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15-24 lat”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego) 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Imago 

ul. Hallera 123 

NIP: 8971751629, REGON: 020910169, KRS: 0000321082 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie: 

1. Wsparcia pomostowego – coachingu dla max. 40 osób w okresie styczeń 2014 r. – 

30 czerwca 2014. Wsparciem zostaną objęci uczestnicy projektu „Czas na 

zmiany! Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15- 24 lat”, którzy 

podjęli zatrudnienie. Celem udzielanego wsparcia jest adaptacja pracownika w 

nowym miejscu pracy oraz utrzymanie zatrudnienia. 

a) Wsparcie pomostowe – coaching indywidualny w wymiarze max. 10 

h/osobę przez okres max. 3m-c/ os. poza godzinami pracy oraz poza 

miejscem pracy.  

b) Wsparcie pomostowe – coaching grupowy - organizacja max. 5 spotkań 6 

godzinnych dla 4 grup (10os/gr)  

Wsparcie indywidualne oraz grupowe będzie udzielane poza godzinami pracy 

uczestników oraz poza ich miejscem pracy.  

 

Przedmiot zamówienia według kodu 

CPV:  

 

Słownik główny  

 

Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju 

osobistego  

 

80570000-0 
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Termin i czas realizacji spotkań w ramach niniejszego wsparcia należy dostosować 

do indywidualnych potrzeb uczestnika w odniesieniu do czasu pracy wynikającego z 

podstawy zatrudnienia.  

 

Miejsce udzielania wsparcia : zależne od miejsca zamieszkania uczestnika  
                                             projektu głównie teren powiatu ząbkowickiego 
 
2. Zakres udzielanego wsparcia: 

1. Przeprowadzenie wsparcia pomostowego indywidualnego (tematyka wsparcia 

będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb uczestnika, przykładowe 

tematy: rozwój w pracy, wykonywanie obowiązków a  awans zawodowy,  

budowa relacji z zespołem pracowników oraz z przełożonym, trudne tematy 

w pracy: jak rozmawiać o podwyżce, jak radzić sobie ze stresem,) 

Do Wykonawcy należy również organizacja i koszt miejsca przeprowadzenia 

wskazanego wsparcia (np. gabinet, sala na spotkanie indywidualne).  

2. Przeprowadzenie wsparcia pomostowego grupowego (przykładowe tematy: 

pomoc w planowaniu i organizacji pracy, działania ukierunkowane na 

motywowanie, dyskusje, szukanie rozwiązań problemowych, sytuacja trudna 

w pracy oraz konflikt – co robić, 

3. Preferowana forma zatrudnienia – umowa zlecenie (nie ma wpływu na 

końcową ocenę oferty). W przypadku gdy najbardziej korzystną ofertą 

będzie oferta objęta podatkiem VAT, Zamawiający informuje, że wydatki 

związane z podatkiem Vat są dla zamawiającego wydatkiem 

niekwalifikowanym. Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia oferty z 

zerową stawką VAT. 

Zamawiający zastrzega, że do realizacji wsparcia pomostowego  może zaangażować więcej 

niż jednego wykonawcę. W związku z powyższym umowa będzie zawierana z danym 

wykonawcą na realizację wsparcia pomostowego w liczbie godzin zgodnie z bieżącym 

zapotrzebowaniem. 

 

III. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferent wykona zadania 

związane z udzielaniem  wsparcia indywidualnego oraz grupowego. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU: 

Warunki udziału dla Wykonawców: 

Warunki konieczne: 
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 wykształcenie wyższe 

  

V. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA  

a) Wykonawcy podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych   

b) Wykonawcy składający ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którzy 

nie spełniają przesłanek określonych w art.24.ust.1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych składają oświadczenie, które jest załącznikiem numer 3 do 

Zapytania Ofertowego. 

 

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferty należy składać we wskazanym terminie, korzystając z załączonego formularza 

ofertowego – załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, w którym należy podać cenę 

jednostkową brutto za realizację 1 godziny udzielanego wsparcia. 

 

Do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

Zapytania Ofertowego.  

 

 Nie dopuszcza się możliwości składania ofert cząstkowych. 

 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

proszony jest o przedstawienie wraz z ofertą CV, z którego będzie jasno wynikało, 

iż Wykonawca spełnia przedmiotowe warunki. Niespełnienie chociażby jednego z 

w/w warunków koniecznych będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy, tj. 

oferta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie.  

 

VII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami: 

a) Kryterium ceny ofert – cena 50%  

Wykonawca, który poda najniższą cenę otrzyma 50 pkt., natomiast pozostałe oferty 

otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru: cena najniższej oferty/cena 

badanej oferty x 50 

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 50 punktów.  

b) Kryterium doświadczenia terapeutycznego z klientem trudnym –10 %  
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Wykonawca, który wykaże się najdłuższym doświadczeniem terapeutycznym z klientem 

trudnym, otrzyma 10 pkt., natomiast pozostałe oferty otrzymają punktację 

proporcjonalnie na podstawie wzoru: liczba lat z oferty badanej/ilość lat z ofert 

wykonawcy z najdłuższym doświadczeniem 

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 10 punktów.  

c) Kryterium dyspozycyjności: ilość dni w tygodniu w których wykonawca może 

realizować zadania – 15%  

Wykonawca, który poda najwięcej dni w tygodniu, w których może realizować działania 

otrzyma 15 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają punktację proporcjonalnie na 

podstawie wzoru: ilość dni, w których wykonawca może realizować zadania z badanej 

oferty /oferta z największą liczbą dni w tygodniu, w których wykonawca może realizować 

zadania x 15  

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 15 punktów 

d) Kryterium doświadczenia zawodowego w prowadzeniu coachingu – 10 % 

Wykonawca z najdłuższym doświadczeniem w prowadzeniu coachingu  otrzyma 10 punktów 

natomiast pozostałe oferty otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru: 

liczba lat z oferty badanej/ilość lat z oferty wykonawcy z najdłuższym doświadczeniem x 

10 

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 10 punktów 

e) Kryterium doświadczenia zawodowego związanego z udzielaniem wsparcia z 

zakresu aktywizacji zawodowej   osobom w wieku 15 – 24 lata – 5 % 

Wykonawca z najdłuższym liczonym w latach doświadczeniem zawodowym związanym z 

udzielaniem wsparcia aktywizacji zawodowej osobom w wieku 15-24 lat otrzyma 5 

punktów. 

Natomiast pozostałe oferty otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru: 

liczba lat z oferty badanej / ilość lat z oferty o najdłuższym doświadczeniem x 5  

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 5 punktów 

f) Kryterium doświadczenia zawodowego w prowadzeniu szkoleń – 10% 

Wykonawca z najdłuższym doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu szkoleń (liczonym 

w latach) otrzyma 10 punktów. 

Natomiast pozostałe oferty otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru: 

liczba lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z oferty badanej/ilość lat z oferty o 

najdłuższym doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń x 10 

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 10 punktów 

Wartość punktowa każdej oferty zostanie ustalona w oparciu o sumę punktów, jaką 

oferta uzyskała w poszczególnych kryteriach  
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VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście na adres: 

Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław, z dopiskiem wsparcie 

pomostowe – projekt „Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych w wieku 15-24 lat”. Oferty należy składać do dnia 3 stycznia 2013 

r. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana do 7 stycznia  2013 r. Oferenci, którzy nadeślą 

swoje oferty otrzymają informację z rozstrzygnięciem konkursu drogą 

elektroniczną. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Projektu – Kamila Michalak pod nr tel. 

+48 519 055 411  lub adresem e-mail: kamila.michalak@fundacjaimago.pl  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z niniejszego zapytania w każdym 

czasie bez podawania przyczyny swojej decyzji.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentem, który zaproponował 

najkorzystniejszą ofertę, w celu przeprowadzenia ostatecznych negocjacji (np. obniżenie 

ceny zaoferowanej przez Wykonawcę z powodu przekroczenia kwoty w budżecie projektu, 

doprecyzowanie terminów, ilości godzin w ramach zadań przekazanych wykonawcy do 

realizacji itp. sytuacji).  

W przypadku rezygnacji wybranego Wykonawcy z realizacji usługi, Zleceniodawca ma 

prawo zaprosić do współpracy Oferenta, który złożył następną w kolejności 

najkorzystniejszą ofertę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


