
 
 

 

Projekt " Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze 

Śląska " jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wrocław, dnia 31.03.2016r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2016/JnS 

(dotyczy realizacji zadań Mentora uczestników projektu mobilności ponadnarodowej pn.„Jadę na 

staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze 

Śląska”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego) kod CPV 73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Imago 

ul. Hallera 123 

NIP: 8971751629, REGON: 020910169, KRS: 0000321082 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań Mentora uczestników projektu mobilności 

ponadnarodowej pt. „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy 

osób w wieku 18-35 lat ze Śląska". 

Zadania mentora wykonywane będą podczas realizacji 4 faz projektu. Mentor będzie miał pod opieką 

jedną grupę uczestników (średnio 9 osób). Zamawiający w ramach niniejszej procedury dokona 

wyboru dwóch mentorów, którzy otrzymają najwyższą w kolejności liczbę punktów (osoba z 

najwyższą liczbą punktów - grupa I, osoba z drugą w kolejności liczbą punktów - grupa II). 

Okres realizacji zadań i wymiar czasowy zaangażowania mentorów podczas 4 faz projektu: 

grupa I. Rekrutacja ok. 2-3 m-ce (średnie zaangażowanie 40h/m-c), Przygotowanie do mobilności 4 

m-ce (średnie zaangażowanie 160h/m-c), Staże zagraniczne 2 m-ce (średnie zaangażowanie 160h/m-

c), Aktywizacja po powrocie do kraju 3 m-ce (średnie zaangażowanie 80h/m-c).  

grupa II. Rekrutacja ok 2-3 m-ce (średnie zaangażowanie 40h/m-c), Przygotowanie do mobilności 2 

m-ce (średnie zaangażowanie 160h/m-c), Staże zagraniczne 2 m-ce (średnie zaangażowanie 160h/m-

c), Aktywizacja po powrocie do kraju 3 m-ce (średnie zaangażowanie 80h/m-c). 

Zadania będą realizowane zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie. Zaangażowanie 

godzinowe mentora jest zróżnicowane w zależności od fazy projektu, wynagrodzenie obliczane jest 

proporcjonalnie do zaangażowania godzinowego w miesiącu. 

Szczegółowe terminy i godziny realizacji wsparcia będą dostosowane do potrzeb uczestników. 

Grupę uczestników stanowią osoby zakwalifikowane jako NEET tj. młodzież (osoby w wieku 15-35 lat) 

bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, nie uczestniczące w kształceniu lub w szkoleniu w tym osoby 

niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne. 

Projekt realizowany jest w okresie 01.02.2016-31.01.2018 na obszarze subregionu zachodniego i 

centralnego województwa śląskiego, z którego rekrutowani są uczestnicy. Biuro projektu mieści się w 

Rybniku. 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminów realizacji zgodnie z aktualnym wnioskiem o 

dofinansowanie projektu. 

Szczegółowe informacje o projekcie: www.fundacjaimago.pl  

http://www.cpv.com.pl/kod,73220000-0%20.html
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2. Zakres udzielanego wsparcia: 

Zakres obowiązków Mentora obejmuje wsparcie uczestników podczas wszystkich etapów realizacji 

projektu od fazy rekrutacji, przygotowania do mobilności ponadnarodowej, realizacji mobilności 

(staże u zagranicznych pracodawców) i strategii aktywizacji uczestników po powrocie do kraju, w tym 

w szczególności: 

a) Udział w rekrutacji uczestników projektu - prowadzenie rozmów rekrutacyjnych i wybór 

uczestników. 

b) Poradnictwo zawodowe (śr. 4h/osobę), w tym opracowanie wspólnie z uczestnikiem projektu 

Indywidualnego Planu Działania (IPD), który realizowany będzie w trakcie zagranicznych staży 

i po powrocie do kraju. 

c) Zapewnienie realizacji i monitoring realizacji IPD uczestników. 

d) Przygotowanie uczestników do mobilności ponadnarodowej: 

 Coaching (średnio 2h/uczestnika) 

 Przeprowadzenie grupowego treningu kompetencji społecznych, multikulturowych i 

zawodowych (6 dni zajęć x 6h / grupę, w tym 2 dni na wyjeździe integracyjnym) 

 Udział w wizycie studyjnej u Polskich pracodawców (1 dzień) 

e) Monitorowanie przebiegu mobilności zagranicznej każdego z uczestników, analiza i 

raportowanie w tym zakresie. 

f) Spędzenie z uczestnikami od 2 do 3 tygodni ich pobytu za granicą. 

g) Wsparcie uczestników w ukończeniu programu stażu i wejściu/powrocie na rynek pracy lub 

system edukacji. 

h) Monitorowanie postępów uczestników oraz stopnia realizacji określonych celów i 

zapewnienie informacji zwrotnej dla uczestnika w tym zakresie. 

i) Identyfikacja ewentualnych problemów i podejmowanie środków zaradczych, zarządzanie 

konfliktami. 

j) Utrzymywanie stałego kontaktu z uczestnikami podczas ich pobytu w kraju i za granicą. 

k) Zapewnienie wsparcia psychologicznego i emocjonalnego uczestnikom podczas realizacji 

ścieżki wsparcia. 

l) Dostępność dla uczestników i bieżące wsparcie w sytuacjach dla nich trudnych/ 

nieoczekiwanych. 

m) Bieżąca współpraca z partnerem zagraniczny  

n) Sporządzanie okresowych sprawozdań 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU: 

Warunki konieczne: 

 Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, praca socjalna, 

socjoterapia) 

 Minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy z osobami młodymi, zagrożonymi 

wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie 

 Znajomość języka niemieckiego na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację 

 Wiedza w zakresie codziennego funkcjonowania w kraju przyjmującym uczestników (Niemcy) 
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IV. 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. 

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferty należy składać we wskazanym terminie, korzystając z załączonego formularza ofertowego 

– załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. 

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

Ofertowego.  

3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert cząstkowych. 

4. 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. Weryfikacja kryteriów nastąpi poprzez okazanie dokumentów do wglądu 

przed podpisaniem umowy. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków koniecznych 

będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy, tj. oferta nie będzie brana pod uwagę przy 

ocenie.  

 

VI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 120 w ramach dwóch etapów oceny: 

 I etap: oferta pisemna 100 punktów 

 II etap: rozmowa kwalifikacyjna 20 punktów 

I etap - Przy wyborze ofert pisemnych Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami: 

a) Kryterium ceny ofert – 40%  

Wykonawca, który poda najniższą cenę brutto za realizację zadań w ramach 1 miesiąca w wymiarze 

śr. 160h/m-c (koszt całkowity łącznie z narzutem pracodawcy) otrzyma 40 pkt., natomiast pozostałe 

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

oferty x 50. 

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 40 punktów. 

b) Kryterium doświadczenia w pracy z osobami młodymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym 

lub wykluczonymi społecznie – 30 %  

Wykonawca, który wykaże się najdłuższym doświadczeniem liczonym liczbą lat pracy z osobami 

młodymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie, otrzyma 30 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 30 punktów.  
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c) Kryterium doświadczenia w prowadzeniu coachingu i/lub doradztwa zawodowego i/lub szkoleń 

z zakresu umiejętności miękkich – 30%  

Wykonawca, który wykaże się najdłuższym doświadczeniem liczonym liczbą lat pracy w prowadzeniu 

coachingu i/lub doradztwa zawodowego i/lub szkoleń z zakresu umiejętności miękkich otrzyma 30 

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 30 punktów.  

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

w poszczególnych kryteriach.  

 

II etap - Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie do 4 oferentów z najwyższą liczbą 

punktów. W trakcie rozmowy oceniane będą następujące kryteria:  

1) Poziom znajomości języka niemieckiego - 5 pkt.  

2) Predyspozycje do pracy z młodzieżą - 5pkt. 

3) Predyspozycje do realizacji programu mobilności ponadnarodowej - 5 pkt. 

4) Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o charakterze podobnym do realizowanego projektu - 5 

pkt. 

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę można złożyć: 

 skan podpisanych dokumentów na adres magda.stempska@fundacjaimago.pl lub  

 oryginał pocztą/osobiście na adres: Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław, z 

dopiskiem Mentor „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku 

pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska”.  

Oferty należy składać do dnia 07 kwietnia 2016 r. Decyduje data złożenia oferty. 

2. Ocena ofert pisemnych zostanie dokonana do 8 kwietnia 2016 r. Rozmowy rekrutacyjne 

przeprowadzone zostaną do 14 kwietnia 2016. 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. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Koordynator projektu – Magdalena Stempska pod nr tel. +48 513 

362 807  lub adresem e-mail: magda.stempska@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 lub nie przedstawienia 

dokumentacji potwierdzającej spełnienia kryteriów punktowych przed podpisaniem umowy 
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Zleceniodawca ma prawo zaprosić do współpracy Oferenta, który złożył następną w kolejności 

najkorzystniejszą ofertę.  

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. 

W przypadku angażowania osoby, która wykonuje zadania w więcej niż jednym projekcie w ramach 

Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) należy pamiętać, że wydatki związane z 

zatrudnieniem takiej osoby są kwalifikowalne tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy obciążenie wynikające 

z pracy w kilku projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich 

zadań powierzonych tej osobie (dotyczy to zarówno zaangażowania danej osoby w realizację 

projektów finansowanych w ramach PO WER, jak również w ramach innych programów NSRO) oraz 

jeżeli łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie przekracza 276 godzin miesięcznie 


