
 

Projekt "Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych" jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wrocław, 09.07.2012 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2012/PI  

(dotyczy wykonywania czynności lidera zespołów badawczych, w ramach projektu 

innowacyjnego „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego) 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Imago 

ul. Lubińska 2/82 

NIP: 8971751629, REGON: 020910169, KRS: 0000321082 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności lidera zespołu badawczego, w 

ramach projektu innowacyjnego „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych” o nr WND-POKL.06.02.00-02-114/11. Projekt i przedmiot 

zamówienia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VI Działania 6.2. 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania mające na celu wypracowanie 

modelu kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.  

 

Przedmiot zamówienia według 

kodu CPV:  

Słownik główny  

 

Usługi doradcze w zakresie badań 

  

 

73210000-7  

 

3. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY WRAZ Z TERMINAMI 

REALIZACJI (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA): 

Do obowiązków lidera należy bieżące koordynowanie pracy ekspertów - członków 

zespołów badawczych w okresie: sierpień 2012 r. – wrzesień 2012 r., a w szczególności: 

- prowadzenie nadzoru nad wykonaniem niezbędnych analiz, ekspertyz i opracowań; 

- wspieranie procesu budowania modelu kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych; 

- moderowanie sesji podgrup eksperckich; 

- proponowanie rekomendacji metodycznych dotyczących prac podgrup eksperckich; 

- proponowanie rekomendacji dot. struktury modelu; 

- aktywne uczestniczenie w warsztatach zespołów badawczych w terminach ustalanych w 

porozumieniu z innymi ekspertami.  
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Ponadto lider zobowiązany jest do pracy na rzecz projektu w wymiarze do 220 godzin w 

miesiącu. 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU: 

Warunki konieczne:  

 wykształcenie wyższe 

 udział w projektach naukowych/badawczych i/lub koordynowanie prac podgrup 

eksperckich 

Warunki dodatkowe:  

 udział w pracach podgrup eksperckich, 

 znajomość tematyki projektu: działalności publicznych i niepublicznych instytucji 

rynku pracy w kontekście osób niepełnosprawnych 

 doświadczenie w zarządzaniu zespołem. 

 

Zamawiający zaprosi do współpracy max 2 Wykonawców (liderów) spełniających warunki 

udziału w postępowaniu, którzy przedstawią najkorzystniejszą ofertę. 

 

5. 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 miesięcznego okresu badań. 

Okres na jaki zostanie zawarta umowa zależeć będzie od ilości wybranych 

Wykonawców, potrzeb badawczych i zostanie ustalony w toku negocjacji. 

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

do Zapytania Ofertowego.  

 Nie dopuszcza się możliwość 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 konieczne. Niespełnienie chociażby 

jednego z w/w warunków koniecznych będzie skutkować odrzuceniem oferty 

Wykonawcy, tj. oferta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie.  

 

 

6. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

 

a) Kryterium oceny ofert – cena 20%  
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Wykonawca, który poda najniższą cenę otrzyma 20 pkt., natomiast pozostałe oferty 

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

badanej oferty x 20  

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 20 punktów.  

 

b) Kryterium oceny ofert – doświadczenie zawodowe 40%  

 

Wykonawca, który wykaże się największym doświadczeniem zawodowym, otrzyma 40 

pkt., natomiast pozostałe oferty otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie 

wzoru: doświadczenie zawodowe oferty badanej / oferta z największym doświadczeniem 

zawodowym x 40.  

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 40 punktów.  

Doświadczenie zawodowe ofert będzie punktowane według poniższej tabeli:  

 

Liczba punktów  Kryterium  

2 Za każdy rok pracy na stanowisku 

zgodnym z tematyką projektu i 

prowadzonych badań  

2 Za udział w projektach badawczych  

5 Za doświadczenie w opracowywaniu 

raportów z badań i analiz 

3 Za udział w projekcie szkoleniowym w 

roli trenera lub autora programów 

szkoleniowych 

3  Za prowadzenie zajęć i konsultacji 

indywidualnych z zakresu poradnictwa 

zawodowego dla osób 

niepełnosprawnych / w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy 

2 Za doświadczenie w działalności w 

instytucjach rynku pracy lub agencjach 

pośrednictwa pracy lub agencjach 

zatrudnienia lub organizacjach 

pozarządowych działających na rzecz 

osób niepełnosprawnych / w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy 
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5 Za znajomość, opracowywanie i 

wdrażanie projektów społecznych 

adresowanych do osób 

niepełnosprawnych / w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy 

 

 

c) Kryterium oceny ofert – kwalifikacje 40%  

Wykonawca, który wykaże się najwyższymi kwalifikacjami otrzyma 40 pkt., natomiast 

pozostałe oferty otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru: kwalifikacje 

wykazane w ofercie badanej / oferta z najwyższymi kwalifikacjami x 40.  

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 40 punktów.  

Kwalifikacje będą oceniane poprzez przydzielenie punktacji według poniższej tabeli: 

 

Liczba punktów  Kryterium  

5  Stanowisko kierownicze w instytucjach 

rynku pracy 

5 Studia podyplomowe o kierunku 

zgodnym z tematyką projektu lub 

zakresem badań  

5  Studia doktoranckie o kierunku 

zgodnym z tematyką projektu lub 

zakresem badań 

5  Udział w pracach grup eksperckich 

zgodnych z tematyką projektu lub 

zakresem badań 

3 Udział w szkoleniu zgodnym z tematyką 

projektu lub zakresem badań 

 

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę można przesyłać na adres poczty elektronicznej 

pawel.cycula@fundacjaimago.pl za pośrednictwem poczty/kuriera lub złożyć 

osobiście pod adresem: Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław, z 

dopiskiem „Model kontraktowania usług rynku pracy”. Oferty należy 

składać do dnia 23.07.2012 r., do godz. 12.00. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.07.2012 r. a wyniki i wybór 

najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godz. 16.00 w biurze Fundacji. 
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3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

ofertę. 

 

8. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Koordynator Badań, Testowania i Ewaluacji – Paweł 

Cycuła pod nr tel. +48 504 782 801 lub adresem e-mail: pawel.cycula@fundacjaimago.pl  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

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, itp. sytuacji).  

W przypadku rezygnacji wybranego Wykonawcy z realizacji usługi, Zleceniodawca ma 

prawo zaprosić do współpracy Oferenta, który złożył następną w kolejności 

najkorzystniejszą ofertę.  
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 5/2012/PI- formularz ofertowy  

(dotyczy wykonywania czynności lidera zespołów badawczych, w ramach projektu 

innowacyjnego „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego) 

 

 

 

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

(Imię i nazwisko wykonawcy)  

 

 

 

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

(Adres zamieszkania)  

 

 

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

(Telefon kontaktowy)  

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia  Cena brutto za realizację miesięcznego 

okresu zlecenia 

Wykonywanie czynności lidera 

zespołów badawczych 

 

 

 

 

 

 

 

………….…………………… ……………………………………..  
(Miejscowość i data) (Czytelny podpis) 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 5/2012/PI- oświadczenie  

 

 

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

(Imię i nazwisko wykonawcy)  

 

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

(Adres zamieszkania)  

 

 

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

(Telefon kontaktowy)  

 

 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 5/2012/PI dotyczące wykonywania 

czynności lidera zespołów badawczych, w ramach projektu innowacyjnego „Model 

kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych” - 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, oświadczam, że:  

 

1. zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zgodnie 

z jego opisem w pkt. 3 Zapytania ofertowego, 

 
2. spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 4 Zapytania ofertowego*, 

 

3. akceptuję termin i warunki realizacji ww. czynności,  

 

4. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego 

postępowania, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(t.jedn. Dz. U. Z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)  

 

5. Oświadczam, iż nie jestem powiązany z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:  

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;  

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

 pozostawanie 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 i data) (Czytelny podpis) 

 

* do oferty należy dołączyć CV, z którego będzie wynikało jednoznacznie, iż spełnione są warunki 
udziału w postępowaniu. 
 


