
 
Projekt „Stop and Go - adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery” jest współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

Wrocław, 24.08.2018r. 
 

Zapytanie ofertowe nr 1/SG/2018  

w ramach Projektu „Stop and Go - adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój. 
 

 Zamawiający 

Fundacja Imago 
ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław 
NIP: 897-175-16-29 
 

 Opis przedmiotu zamówienia 

a) Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 1730 godzin usług w charakterze 
eksperta, (kod CPV 73000000-2) w ramach projektu „Stop and Go - adaptacja innowacyjnej 
metody poradnictwa kariery” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przewidziane jest 
zaangażowanie na okres od września 2018 r. i nie dłużej niż do 31 maja 2020 r.  

 
b) Zakres czynności świadczonych przez eksperta w ramach prac panelu ekspertów: 

 
ZADANIE 1 -  Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym 

 prace nad aktualizacją założeń dot. uwarunkowań instytucjonalnych przenoszenia metody na 
grunt polskiego poradnictwa kariery 

 przygotowanie planu i zakresu wydarzeń planowanych w zadaniu 1 oraz udział w 
wydarzeniach: seminarium, wizycie studyjnej w Finlandii. 

 opracowanie wniosków i rekomendacji z działań w zadaniu 1 
 opracowanie narzędzi analizy efektów testowanego rozwiązania 
 bieżące konsultacje merytoryczne rozwiązania z partnerem fińskim. 

 
ZADANIE 2 - Testowanie rozwiązania w grupie docelowej 

 nadzór merytoryczny nad przebiegiem sesji doradczych w oparciu o adaptowane rozwiązanie i 
monitoring przebiegu sesji  

 wsparcie doradców w procesie testowania (bieżący kontakt z doradcami, wsparcie w 
efektywnym stosowaniu narzędzi adaptowanych w projekcie, analiza przebiegu 
poszczególnych procesów poradniczych) 

 prowadzenie badań wśród przedstawicieli grup docelowych w oparciu o narzędzia 
opracowane w Zad. 1 

 opracowanie programu i zakresu wydarzeń planowanych w Zadaniu 2: warsztat  
 prowadzenie warsztatu i opracowanie wniosków z warsztatu, 
 indywidualne i grupowe konsultacje z instytucjami biorącymi udział w zadaniu 2 (w zakresie 

budowania indywidualnych strategii wdrażania narzędzi poradniczych przez ww. podmioty, 
dostosowane do ich specyfiki organizacyjnej) 

 bieżące konsultacje merytoryczne rozwiązania z partnerem fińskim (sprawozdania dotyczące 
przebiegu sesji z klientami, superwizji z doradcami, ew. modyfikacji stosowanych narzędzi) 

 podsumowanie wyników konsultacji, 
 
ZADANIE 3 -  Analiza efektów testowanego rozwiązania 

 przeprowadzenie warsztatu partycypacyjnego (opracowanie programu i moderowanie),  
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 analiza danych zebranych w fazie testowania, podsumowanie wyników i aktualizacja założeń 
 bieżące konsultacje merytoryczne rozwiązania z partnerem fińskim. 

 
ZADANIE 4 - Opracowanie ostatecznej wersji produktu 

 opieka merytoryczna nad pracami eksperta zewnętrznego tworzącego produkt 
 bieżące konsultacje merytoryczne rozwiązania z partnerem fińskim. 

 
ZADANIE 5 - Działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki  

 opracowanie programu seminarium wdrożeniowego, 
 analiza rozwiązań i opracowanie szczegółowego planu ścieżki wdrażania metody,  
 bieżące spotkania i prace w zakresie wdrożenia rozwiązania do praktyki,  
 bieżące konsultacje merytoryczne rozwiązania z partnerem fińskim 

 
ZADANIE 6 -Wypracowania rekomendacji dla instytucji użytkownika 

 Opracowanie rekomendacji wraz z instrukcją stosowania rozwiązania 
 
 

c) Procedura zapytania ofertowego prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, 
równego traktowania i zasady jawności, obowiązujących w projektach współfinansowanych 
ze środków publicznych. 

d) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który jest osobą fizyczną, nie prowadzącą 
działalności gospodarczej lub jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność 
gospodarczą, przy czym przedmiot zamówienia musi być świadczony osobiście.  

e) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
 

 Termin i miejsce realizacji zamówienia 

Ww. usługi realizowane będą w wymiarze 1730 godzin w okresie od września 2018 r. i nie dłużej niż 
do 31 maja 2020 r. (średnio 90 godzin miesięcznie w okresie wrzesień 2018 – styczeń 2019, 80 godzin 
miesięcznie w okresie luty 2019 – luty 2020r. i średnio 70 godzin w okresie marzec 2020 – maj 
2020r.). 

 
 Sposób przygotowania oferty 

 
Oferta powinna składać się z następujących dokumentów: 
1. podpisany załącznik nr 1 Formularz oferty obejmujący dodatkowo oświadczenie o braku 

powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym oraz spełnienia wymagań zwartych w 
niniejszym zapytaniu. 

2. podpisane CV 
3. dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie (przedstawiane na rozmowie 

rekrutacyjnej). 
 
Oferty (skany podpisanych dokumentów z ww. pkt. 1 i 2) należy przesyłać mailem na adres: 
anna.starostka@fundacjaimago.pl  z tytułem maila: oferta dotycząca zapytania 1/SG/2018 
lub osobiście (oryginały) zostawić lub przesłać pocztą na adres siedziby Fundacji Imago w kopercie  
z ww. numerem zapytania: ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław 
 
Dodatkowe informacje: 
Kandydat/tka powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 
ofertowego (zał. nr 1). Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Kandydat/tka może 
złożyć tylko jedną ofertę.  
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Oferta powinna zawierać:  
całkowity koszt zatrudnienia za 1 godzinę zegarową (brutto): 
Cena powinna uwzględniać wszystkie prace i czynności oraz koszty związane z realizacją ww. usług 
świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie  
(w tym koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego ponoszone przez Zamawiającego). 
 
Formularz oferty i załącznik do oferty (CV) powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem 
kandydata/tki. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

 Miejsce i termin składania ofert 

Prosimy o złożenie ofert do 1.09.2018 r. mailem na adres anna.starostka@fundacjaimago.pl (liczy się 
data wpływu) lub w siedzibie Fundacji we Wrocławiu, przy ul. Hallera 123 do godziny 23:59 w 
ww. dniu (liczy się data fizycznego dostarczenia dokumentów). 
Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione na stronie internetowej www.fundacjaimago.pl. 
 

 Kryteria oceny ofert  

Zostanie przeprowadzona ocena trzy-etapowa: formalna, merytoryczna i ocena oferty cenowej  
złożonych ofert: 

  Na ocenę formalną składają się następujące elementy: 
a) Oferta została złożona na wzorze dokumentu załączonego do oferty (zał. nr 1), 
b) Oferent nie posiada powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym 
c) Oferta została złożona w terminie, 
d) Oferta została złożona z kompletem wymaganych załączników tj. CV zawierającym 

klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” 

Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Zostanie 
sporządzona lista osób, które zostaną zakwalifikowane do dalszej części weryfikacji. 
Powyższa ocena formalna stanowi kryterium dostępu do dalszych etapów postępowania. 
 

 Na ocenę merytoryczną składają się następujące elementy: 

Rozmowa rekrutacyjna, w tym analiza dokumentów aplikacyjnych (CV). Na rozmowy 
rekrutacyjne kandydaci zobowiązani są do przyniesienia dokumentów potwierdzających 
uzyskane kwalifikacje, m.in.: 

a) wykształcenie kierunkowe (np. doradztwo zawodowe, pedagogika, nauki społeczne), 
b) zakończone szkolenia/kursy z zakresu poradnictwa kariery, 
c) doświadczenie zawodowe w obszarze poradnictwa kariery, szkolenia doradców 

zawodowych oraz prowadzenia superwizji dla nich, 
d) doświadczenie w przygotowaniu publikacji dla doradców zawodowych. 

Planowany termin obowiązkowych rozmów to 4.09.2018r., w godz. 10.00 – 15.00  
w biurze projektu we Wrocławiu, ul. Hallera 123. 
 

 Ocena oferty cenowej 

Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert nie przekracza 
kwoty środków (ceny jednostkowej usługi eksperta w budżecie projektu) przeznaczonych na 
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cel sformułowany w zapytaniu (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji 
ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszych ofert przewyższa kwotę budżetową). Po tym 
etapie zostanie wybrana osoba z najwyższą punktacją. 
 
Termin realizacji umowy: wrzesień 2018 r. do maksymalnie 31.05.2020r. 
 

Kryteria oceny i waga punktowa oferty merytorycznej: 
 

 Rozmowa rekrutacyjna kandydata 
 Waga oceny 70%-max 70 pkt. 

 
Arkusz oceny kandydata (Załącznik nr 2) to narzędzie w którym zastosowano następującą punktację: 
Max ilość pkt – 240 pkt., co odpowiada max. 70 pkt. w wadze niniejszego kryterium.  
 

 Waga punktowa oferty cenowej:  30% – 30 pkt. 
Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru: 
Cena brutto oceny najniższej 
--------------------------------------- x 30 pkt. 
cena brutto oferty ocenianej 

 
Oferenci, którzy zaproponują cenę najniższą otrzymają największą liczbę punktów.  
 
 
W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od kandydata/tki wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty. 
 
Maksymalna, łączna ilość punktów jaką może uzyskać kandydat/tka =  100 pkt. 

 
8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

 
O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi kandydatów/tki telefonicznie. 
Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie będzie 
odpowiadać treści zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie zawierała 
rażąco niską cenę lub rażąco wysoką cenę, albo jeśli kandydat/tka nie spełnia warunków udziału w 
postępowaniu. 
  
O terminie i dacie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje mailem lub telefonicznie.  
Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela: 
 
Anna Starostka, tel. 504 565 301 lub mailowo: anna.starostka@fundacjaimago.pl  
 

9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania 
ofertowego bez podania przyczyny przed upływem terminu składania ofert. W takiej sytuacji 
wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o 
dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania bez podawania 
przyczyny swojej decyzji. 
3. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, 
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 
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4. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści oferty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia negocjacji.  
5. W przypadku rezygnacji wybranego Wykonawcy z realizacji usługi, Zamawiający ma prawo 
zaprosić do współpracy Wykonawcę, który złożył następną w kolejności najkorzystniejszą ofertę. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w niniejszym trybie 
zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających w zakresie przedmiotowej usługi 
eksperta w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w 
umowie podstawowej zawartej z Wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne 
stosowanie zasady konkurencyjności, zgodnie z wytycznymi dla realizacji projektów ze środków 
POWER. 
7. Zamawiający ma prawo do wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej 
ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa 
o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze 
pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył 
wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz 
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu 
zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
Wykonawcy.  

 
 

 
 

 
 
Piotr Kuźniak 
 
Prezes Zarządu 


