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Wrocław, 12.07.2017r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/07/2017/BRP 

 
W związku z realizacją II edycji projektu „Bliżej rynku pracy” współfinansowanego ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Imago zaprasza do 

przedstawienia ofert w zakresie realizacji zadań specjalisty ds. rekrutacji. 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Fundacja Imago  

ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław  

NIP: 8971751629, REGON: 020910169,  

KRS: 0000321082  

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań specjalisty ds. rekrutacji w projekcie "Bliżej                      

rynku pracy" współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych". 

2. Zakres wykonywanych zadań: 

- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych 

- selekcja kandydatów spełniających kryteria formalne udziału w projekcie 

- ocena formularzy rekrutacyjnych 

3. Okres realizacji i wymiar czasu pracy: 

Lipiec 2017-październik 2017, śr. 30h/mies. 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminów realizacji zgodnie z aktualnym wnioskiem  

o dofinansowanie projektu.  

4. Miejsce realizacji: woj. śląskie. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi spełniać następujące warunki: 

- posiadać min. 1 rok doświadczenia w organizacji procesu rekrutacji  

- posiadać doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi 

Oferta Wykonawcy, który nie spełni wyżej wymienionych warunków zostanie odrzucona. 

 

IV. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

Zamawiający dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

1. Kryterium ceny – 40% 
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Wykonawca, który poda najniższą cenę brutto w przeliczeniu na 1 godzinę otrzyma 40 pkt. Pozostałe 

oferty otrzymają punktację wg wzoru: cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 40.                         

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt. 

2. Kryterium doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi – 30% 

Wykonawca, który wykaże się najdłuższym doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi 

otrzyma 30 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punktację wg wzoru: liczba lat z oferty badanej/ liczba lat 

z oferty wykonawcy z najdłuższym doświadczeniem x 30. 

Maksymalnie można uzyskać 30 pkt. 

3. Kryterium doświadczenia w organizacji procesu rekrutacji – 30% 

Wykonawca, który wykaże się najdłuższym doświadczeniem w organizacji procesu rekrutacji otrzyma 

30 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punktację wg wzoru: liczba lat z oferty badanej/ liczba lat z oferty 

wykonawcy z najdłuższym doświadczeniem x 30. 

Maksymalnie można uzyskać 30 pkt. 

Wartość punktowa każdej oferty zostanie ustalona w oparciu o sumę punktów przyznanych dla 

poszczególnych kryteriów. 

 

V. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

1. Z możliwości realizacji zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo                             

z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem                                      

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 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. 

2. Z możliwości realizacji zamówienia wykluczeni są Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków 

określonych w pkt III niniejszego zapytania. 

 

VI. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ TRYB POWIADOMIENIA O WYNIKACH 

1. Ofertę należy złożyć korzystając z załączonego formularza ofertowego – załącznik nr 1 do Zapytania 
Ofertowego.  

2. Do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.  

3. Do oferty należy załączyć CV w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert cząstkowych.  

5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 18.07.2017 r., do godziny 09:00 

- drogą pocztową/kurierem/osobiście na adres: Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław 

- elektronicznie (skan podpisanej własnoręcznie oferty) na adres: ewelina.plener@fundacjaimago.pl 

6. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. 

mailto:ewelina.plener@fundacjaimago.pl
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7. Oferty, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane. 

8. Wyniki postępowania oraz informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną opublikowane 

na stronie internetowej www.fundacjaimago.pl po zakończeniu postępowania. 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

- Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 

- 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 Wykonawcą, 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 Zamawiający ma prawo zaprosić 

do współpracy Wykonawcę, 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. 

- dodatkowych informacji na temat niniejszego zapytania udziela Ewelina Plener, tel. 504 565 301. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacjaimago.pl/

