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Wrocław, 1.07.2016r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 7/2016/BRP 

(dotyczy realizacji zadań trenera pracy  

w projekcie "Bliżej rynku pracy" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych".) 

 

 

 
  
I. ZAMAWIAJĄCY  
Fundacja Imago ul. Hallera 123 NIP: 8971751629, REGON: 020910169, KRS: 0000321082  
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań trenera pracy w projekcie "Bliżej rynku pracy" 

współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych". 

Trener pracy odpowiada za realizację zadania: indywidualne wsparcie w zatrudnieniu - trening pracy, 

pośrednictwo pracy i monitoring zatrudnienia. 

2. Zakres udzielanego wsparcia: 

- świadczenie usług wspierających ON w procesie zdobywania i utrzymywania zatrudnienia , 

- udzielanie porad pracodawcy w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem ON, 

- stała opieka nad uczestnikami projektu, 

- stała współpraca z pracodawcami 

- pozyskiwanie miejsc pracy 

- motywowanie do aktywności. 

 
 Okres realizacji zadań i wymiar czasowy zaangażowania: 

840 godzin w okresie VII 2016 - III 2017r., śr. 17,5h/UP 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminów realizacji zgodnie z aktualnym wnioskiem  
o dofinansowanie projektu.  
Szczegółowe informacje o projekcie: www.fundacjaimago.pl 

III. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU:  
Warunki konieczne: 
- minimum 2 lata doświadczenia w indywidualnej pracy z klientem w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, w tym z osobami niepełnosprawnymi, 
- znajomość regionalnego rynku pracy/pracodawców. 
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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 – 50%  
Wykonawca, który poda najniższą cenę brutto za realizację zadań w ramach 1 godziny (koszt 
całkowity łącznie z narzutem zleceniodawcy) 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 w indywidualnej pracy z klientem w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, w tym z osobami niepełnosprawnymi – 50 %  
Wykonawca, który wykaże się najdłuższym doświadczeniem liczonym liczbą lat pracy w indywidualnej 
pracy z klientem w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym z osobami niepełnosprawnymi, 
otrzyma 50 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 50 punktów 
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II etap - Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie do 4 oferentów z najwyższą liczbą 
punktów. W trakcie rozmowy oceniane będą następujące kryteria:  
1) Znajomość lokalnego/regionalnego rynku pracy - 10pkt.  

2) Predyspozycje osobowe (komunikatywność, bardzo dobra organizacja pracy)- 5 pkt.  

3) Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o charakterze podobnym do realizowanego projektu - 5 
pkt.  

 
 
VII. DODATKOWE INFORMACJE  
Dodatkowych informacji udziela Koordynator projektu – Anna Starostka pod nr tel. +48 504 565 301 
lub adresem e-mail: anna.starostka@fundacjaimago.pl  
Zamawiający informuje, że zlecenie będzie realizowane przez sześć osób (1 osoba/grupa, tj. 8 osób), 
które złożą najkorzystniejsze oferty wg podanych kryteriów. Liczba godzin w przydziale na 
Zleceniobiorcę ustalona zostanie w zależności od zapotrzebowania na realizację zamówienia. 
 
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 

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. 


