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Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/SG/2019
W związku z realizacją projektu pt. "Stop and Go - adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery",
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Imago zaprasza do złożenia oferty
I. NAZWA I DANE ZAMAWIAJĄCEGO
FUNDACJA IMAGO
UL. HALLERA 123, 53-201 WROCŁAW
NIP: 897-175-16-29
II. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój. Zamówienie realizowane jest w trybie rozeznania rynku.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań pośrednictwa pracy (kompleksowe i indywidualne
pośrednictwo pracy w zakresie wyboru odpowiedniej oferty zatrudnienia).
a) Zakres tematyczny pośrednictwa obejmuje: pomoc łącznie 96 Uczestnikom Projektu (po 2 grupy x 6
osób z 8 różnych lokalizacji) w uzyskaniu zatrudnienia poprzez: przeanalizowanie profilu i potrzeb
uczestnika, pozyskiwanie ofert pracy i dopasowanie ofert pracy indywidualnie do każdego
z uczestników, prowadzenie marketingu uczestników u pracodawców, przygotowanie uczestników do
rozmów rekrutacyjnych i aplikowania o pracę, wsparcie uczestników w podjęciu zatrudnienia, w tym w
negocjacjach i zawarciu umowy z pracodawcą. Pośrednik pracy przedstawi każdemu Uczestnikowi min.
3 oferty pracy.
b) Wymiar godzinowy: średnio 5 godzin zegarowych dla każdego Uczestnika Projektu. Harmonogramy
spotkań będą ustalane indywidualnie zgodnie z zapotrzebowaniem Uczestników i zostaną
zatwierdzone przez Koordynatora projektu. Spotkania z pośrednikiem rozpoczną się po
połowie cyklu grupowych sesji poradnictwa kariery Uczestnika z Doradcą Zawodowym/Klienta.
Maksymalna ilość godzin udzielonego wsparcia w ramach pośrednictwa nie przekroczy 480 godzin
(iloczyn ilość uczestników: 96 osób i średniej ilości godzin na uczestnika: 5 godzin)
c) Miejsce wykonywania usługi: poniższe lokalizacje Instytucji Uczestniczących w etapie
testowania w projekcie tj.: (ilość lokalizacji: ilość grup x śr. ilość os./grupa)
1. Jastrzębie Zdrój (1: 2 grupy x śr. 6 os/grupa, łącznie 12 osób)
2. Zabrze (1: 2 grupy x śr. 6 os/grupa, łącznie 12 osób)
3. Świętochłowice (1: 2 grupy x śr. 6 os/grupa, łącznie 12 osób)
4. Nysa (2: 3 grupy x śr. 6 os/grupa, łącznie 18 osób, lokalizacja 1: 2 grupy, lokalizacja 2: 2 grupy)
5. Prudnik (1: 2 grupy x śr. 6 os/grupa, łącznie 12 osób)
6. Kluczbork (1: 2 grupy x śr. 6 os/grupa, łącznie 12 osób)
7. Wałbrzych (1: 2 grupy x śr. 6 os/grupa, łącznie 12 osób)
8. Ząbkowice Śląskie (1: 1 grupa x śr. 6 os/grupa, łącznie 6 osób)
Istnieje możliwość złożenia oferty cząstkowej dot. kilku/jednej z powyższych lokalizacji i grup
jednej/kilku z powyższych lokalizacji.
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d)
Forma
zaangażowania
wykonawcy:
umowa
cywilno
prawna.
e)
Okres
realizacji
zlecenia:
od
dnia
zawarcia
umowy
do
31.09.2019r.
f) Oczekiwane rezultaty: W wyniku realizacji zlecenia min. 25 uczestników uzyska
zatrudnienie (min. 1-2 osób w lokalizacji każdej Instytucji Uczestniczącej). Akceptowalna jest
każda forma przewidująca zatrudnienie lub samozatrudnienie uczestnika. Dokumentem
potwierdzającym zatrudnienie jest m.in. kopia umowy o pracę, kopia umowy
cywilnoprawnej, zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy. Wykonawca przeprowadzi
monitoring statusu Uczestników do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie.
g) Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy:
• rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy,
w tym prowadzenie dokumentacji, w szczególności prowadzenie kart usługi
pośrednictwa;
• niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym
Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
h) Opis uczestników: Grupę uczestników stanowi 96 pełnoletnich osób, pozostających bez
zatrudnienia (o różnych przyczynach bezrobocia) z ww. lokalizacji, w których mieszczą Instytucje
Uczestniczące.
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY
1. OPIS MINIMALNYCH WYMAGAŃ MERYTORYCZNYCH:
• min. 1 rok doświadczenia w aktywizacji zawodowej osób bez zatrudnienia,
• bardzo dobra znajomość regionalnego rynku pracy/pracodawców (dot. poszczególnych ww.
lokalizacji).
W celu potwierdzenia spełniania minimalnych wymagań merytorycznych, Wykonawca proszony jest
o przedstawienie wraz z ofertą CV, z którego będzie jasno wynikało, iż Wykonawca spełnia
przedmiotowe
warunki.
W
przypadku
podmiotów
prawnych
Wykonawca
proszony
jest
o przedstawienie CV osoby/osób realizujących zlecenie. Niespełnienie chociażby jednego z w/w
warunków koniecznych będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy, tj. oferta nie będzie
brana pod uwagę przy ocenie.

2. OPIS WYMAGAŃ FORMALNYCH WOBEC OFERENTA
W przypadku gdy Wykonawca składający ofertę jest osobą fizyczną, lub osobą prowadzącą
działalność gospodarczą, nie zatrudniającą innych osób i będzie realizować zamówienie wyłącznie
osobiście wówczas (o ile dotyczy):
a) obciążenie wynikające z realizacji Zamówienia nie może wykluczać prawidłowej i efektywnej
realizacji zadań wykonywanych przez Wykonawcę;
b) łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków
własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza i nie będzie przekraczać w okresie
realizacji zamówienia 276 godzin miesięcznie;
c) Wykonawca nie jest osobą zatrudnioną jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji POWER
na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne
finansowanie.
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Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (np.
wpis do KRAZ w przypadku osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą lub podmiotów
prawnych).
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
W celu potwierdzenia wymagań o których mowa powyżej, potencjalny wykonawca zawiera w ofercie
oświadczenie o spełnieniu wszystkich wymagań formalnych.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto (rozumianej jako koszt całkowity w
przypadku wynagrodzenia osoby fizycznej) za godzinę realizacji zlecenia – 100%
VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Wszystkich oferentów, którzy spełniają minimalne wymagania formalne i merytoryczne prosimy o
składanie ofert do dnia 23.04.2019r. do godziny 16:00 kurierem, pocztą, osobiście do siedziby
Fundacji Imago, przy ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław, albo
pocztą elektroniczną (skan podpisanej oferty i CV) na adres: anna.starostka@fundacjaimago.pl
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, nie będzie brana pod uwagę.
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania oferty ma data i godzina jej wpływu do
Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej.
Wrocław, 15.04.2019 r.
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