
 

 

  

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/0005/18 

prowadzone w trybie rozeznania rynku 

podmiot 

 AL EDUKACJA Lena Andrzejewska Centrum Szkoleniowo-Doradcze  

realizujący projekt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oborniki, dnia 22.05.2019r.  

 

AL EDUKACJA LENA ANDRZEJEWSKA CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE  

REALIZUJĄCY PROJEKT  

„Daj sobie szansę - program integracji społeczno-zawodowej 50 niepełnosprawnych mieszkańców MOF 

Olsztyna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym II”   

RPWM.11.01.02-28-0005/18  

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 –

2020: Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o 

promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, 

Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn 



 

 

  

 

ZAMAWIAJĄCY:  
   

AL EDUKACJA Lena Andrzejewska 

Centrum Szkoleniowo-Doradcze 

ul. Kowanowska 1/8 64-600 Oborniki  

NIP: 7661641981, REGON: 301992276 

reprezentowana przez Lenę Andrzejewską – właścicielkę  

W związku z realizacją projektu pn.: „Daj sobie szansę - program integracji społeczno-zawodowej 50 
niepełnosprawnych mieszkańców MOF Olsztyna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym II”,  
nr RPWM.11.01.02-28-0005/18, w ramach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 –2020: Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 
11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu 
szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz 
zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn, 
AL EDUKACJA Lena Andrzejewska Centrum Szkoleniowo-Doradcze w ramach rozeznania cenowego  
w Postępowaniu ofertowym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi: 

1. PRZEPROWADZENIA INDYWIDUALNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO  MAJĄCEGO NA CELU 
OPRACOWANIE INDYWIDUALNYCH ŚCIEŻEK REINTERGRACJI DLA 50 UP 

2. TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA 50 UP 
 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem  
w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Szacunkowa wartość zamówienia została określona na podstawie budżetu projektu oraz na podstawie 
przeprowadzonego w dniach 22.05.2019 r. rozeznania cenowego i spełnia wymagania dot. wyboru trybu 
Postępowania (zapytanie ofertowe prowadzone  w trybie  rozeznania rynku). 

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych oraz nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA: 

 

KOD CPV:  85312320-8 Usługi doradztwa 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań doradcy zawodowego/trenera kompetencji i umiejętności  
społecznych na rzecz  50 uczestników projektu  (26K/24M), zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczeniem  
społecznym,  które spełnią łącznie nw. kryteria: wiek 18-64, zamieszkujący zgodnie z Kodeksem Cywilnym  na ternie 
MOF Olsztyna (tj. gmin:  Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda oraz Miasta Olsztyn), 
posiadający status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  (ON i /lub korzystające ze świadczeń 
pomocy społecznej). pozostające bez zatrudnienia (osoby bierne zawodowo). 

CZĘŚĆ 1: 

PRZEPROWADZENIA INDYWIDUALNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO  MAJĄCEGO NA CELU 
OPRACOWANIE INDYWIDUALNYCH ŚCIEŻEK REINTERGRACJI DLA 50 UP 



 

 

  

 

 
Proces wsparcia skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym  odbywa się w oparciu 
o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie  dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, 
zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb 

Zadanie obejmuje przeprowadzenie diagnozy potrzeb wszystkich 50 UP poprzez opracowanie IŚR - śr. na 1 UP 
przypada 5 godz. wsparcia indywidualnego. IŚR zostanie opracowany wspólnie przez doradcę zawodowego, 
psychologa i UP. Zakres wsparcia doradcy zawodowego wymiarze 3 godz./os. obejmuje: opis obecnej sytuacji 
uczestników projektu, zdiagnozowanie przyczyn pozostawania uczestnika projektu bez pracy oraz przyczyn 
zagrożenia uczestnika projektu ubóstwem i wykluczeniem społecznym, opis działań zwiększających szanse 
uczestnika projektu na zdobycie zatrudnienia, informacja nt. dostosowania środowiska pracy do danej osoby z 
niepełnosprawnością, uświadamianie uczestnikom projektu potrzeby podjęcia aktywności zawodowej. 

Potrzeba realizacji Indywidualnych Ścieżek Reintegracji: 

- zidentyfikowanie  form  wsparcia niezbędnych do poprawy sytuacji społeczno -zawodowej UP 

- realizacja zadania warunkuje przeprowadzenie pozostałych form wsparcia.  

CZĘŚĆ 2: 

TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA 50 UP 

Wsparcie realizowane będzie w formie warsztatowej tj. 5 gr. po 10 os.; śr. 24 godz./gr.; śr. 8 godz./dzień.  
Zakres wsparcia obejmuje: akceptowanie cech charakteru, kształtowanie poczucia własnej wartości, 
autoprezentacja, obrona przed manipulacją, zasady dobrej komunikacji, asertywność, radzenie sobie ze stresem, 
dobra komunikacja, konstruktywna krytyka, wyrażanie opinii, trening panowania nad emocjami, pobudzanie 
motywacji uczestnika projektu. 

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna  

 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZLECENIA: 
 

Termin wykonania zamówienia objętego rozeznaniem:  

Część 1 – 6.2019r. – 9.2019r. 

Część 2 – 6.2019r. – 9.2019r. 

Miejsce wykonywania zlecenia: Olsztyn (cały powiat), Gminy : Stawiguda, Purda, Jonkowo, Gietrzwałd, Dywity, 
Barczewo 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA: 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki udziału  
w postępowaniu: 
 
DORADCA  ZAWODOWY/ TRENER KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI  SPOŁECZNYCH 
 

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające skuteczną realizację usług objętych 

postępowaniem, tj. dysponują osobami, które legitymują się wykształceniem wyższym, posiadają 

kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego (ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z 

zakresu doradztwa zawodowego), oraz posiadają minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie 



 

 

  

 

doradztwa zawodowego, przez które rozumie się minimum 24 miesięczne zaangażowanie  w wykonywaniu 

obowiązków doradcy zawodowego w ostatnich 3 latach licząc od terminu składania ofert.   

b) O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

• podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Prawo Zamówień Publicznych; 

• są powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań  
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawcy a Wykonawcą, polegające  
szczególności na : 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

• pełnieniu członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

• pozostawaniu 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. 
 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 
 

Oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe należy składać do dnia 31.05.2019r. do godz. 23:59  
(w przypadku ofert złożonych pocztą, decyduje data nadania). 

 

Oferta powinna zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem do siedziby Zamawiającego na adres: 

AL EDUKACJA Lena Andrzejewska  

Centrum Szkoleniowo-Doradcze  

ul. Kowanowska 1/8 

64-600 Oborniki  

(z dopiskiem na kopercie: „Zapytanie ofertowe 02/0005/18”) 

 

OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY: 
 

Do oceny zostaną dopuszczone tylko oferty spełniające wymagania dotyczące przedmiotu  rozeznania. 

Zamawiający dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów: 

1. Kryterium cena brutto – 80%: 

Zasada oceny kryterium: cena  brutto za godzinę wykonania usługi o której mowa  w części od 1 do 2,  

Oferta otrzyma punkty wynikające z działania:           

Najniższa oferowana cena brutto  

C- liczba punktów za cenę =  --------------------------------------------------    x 80 

                     Cena oferty badanej brutto 



 

 

  

 

2. Kryterium Elastyczność – waga 20%:  

Ocenie podlega zadeklarowana przez Wykonawcę gotowość do realizacji doradztwa zawodowego/treningu 

kompetencji i umiejętności społecznych w stosunku do terminu przekazania mu przez Zamawiającego informacji  

o planowanym miejscu i terminie realizacji sesji usługi, 

 oferty ocenione zostaną ocenione zgodnie z poniższą metodologią: 

• 20 pkt – w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę gotowości do realizacji usługi w terminie 1 lub 

2 dni roboczych od przekazania mu przez Zamawiającego informacji o planowanym miejscu i terminie 

realizacji usługi, 

• 10 pkt – w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę gotowości do realizacji usługi w terminie 3 dni 

roboczych od przekazania mu przez Zamawiającego informacji o planowanym miejscu i terminie 

realizacji usługi, 

• 0 pkt – w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę gotowości do realizacji usługi w terminie 4-5 lub 

więcej dni roboczych od przekazania mu przez Zamawiającego informacji o planowanym miejscu 

 i terminie realizacji usługi, 

  Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego dochowywania wskazanego w ofercie terminu realizacji 

usługi w stosunku do terminu przekazania im przez Zamawiającego informacji  

o planowanym miejscu i terminie realizacji usługi w całym okresie obowiązywania umowy zawartej  

z Zamawiającym. 

Opis sposobu obliczenia końcowej oceny oferty: 

 końcowa ocena oferty zostanie obliczona zgodnie ze wzorem: 

OK = C + E 

gdzie: 

OK – suma punktów przyznanych danej ofercie (ocena końcowa oferty), 

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium Cena, 

E – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium Elastyczność.  

Punkty przyznawane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, łącznie możliwych do uzyskania 

jest 100,00 punktów. 

Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zleceniodawcy do zawarcia umowy. 

Zleceniodawca  może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. 

 

 



 

 

  

 

 

OSOBA DO KONTAKTU: 
 

Lena Andrzejewska – kierownik projektu  

e-mail: biuro@aledukacja.pl   

telefon: 508603615 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 

1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 

niniejszego Zapytania ofertowego. Informacja o zmianach w treści zapytania ofertowego oraz o nowym terminie 

składania ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: www.aledukacja.pl 

2. Wydłużenie terminu nastąpi co najmniej o czas, który upłynął od wszczęcia postępowania do  momentu 

upublicznienia modyfikacji.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania   

 przyczyny. 

4. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę  

w przypadku, gdy cena oferty przekracza kwotę planowanych wydatków w budżecie projektu, którą dysponuje 

Zamawiający.  

5. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 

6. Oferta wraz z załącznikiem powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy.  

7. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone. 

8. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  z  Zamawiającym 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/0005/18 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
 Pełna nazwa oferenta: 

 

 

 Adres siedziby oferenta: 

 

 

 NIP: 

 

 

 Numer telefonu: 

 

 
 E-mail: 

 

 

Przedmiot zamówienia: Cena brutto za 1 godz. 
 

1. PRZEPROWADZENIA INDYWIDUALNEGO 

DORADZTWA ZAWODOWEGO  MAJĄCEGO NA 

CELU OPRACOWANIE INDYWIDUALNYCH 

ŚCIEŻEK REINTEGRACJI DLA 50 UP 

 (50 UP*3godz, łącznie 150 godz.)  

 

 

2. TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI 

SPOŁECZNYCH DLA 50 UP 

       (5 gr. po 10 os. x śr. 24 godz./gr., łącznie 120  
        godz. ) 

  

 

   

 

 



 

 

  

 

OŚWIADCZENIA: 

1. W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą, deklaruję gotowość do realizacji doradztwa 

zawodowego/treningu kompetencji i umiejętności społecznych w terminie ___ dni roboczych w stosunku do 

terminu przekazania mi przez Zamawiającego informacji o planowanym miejscu i terminie realizacji usługi.  

2. Oświadczam, że dysponuję kadrą, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające skuteczną 

realizację usług objętych niniejszym postępowaniem, tj. dysponuję osobami, które legitymują się 

wykształceniem wyższym, posiadają kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego (ukończone studia wyższe 

lub studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego), oraz posiadają minimum 2 letnie doświadczenie 

zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego, przez które rozumie się minimum 24 miesięczne 

zaangażowanie  w wykonywaniu obowiązków doradcy zawodowego w ostatnich 3 latach licząc od terminu 

składania ofert.  

3. Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania, zgodnie  

z Ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).  

5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń 

oraz że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

6. Oświadczam, że usługi, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie wymagania 

przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 2/0005/18. 

7. Oświadczam, że termin związania z ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Miejscowość i data 

 

______________________________________ 

Czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 



 

 

  

 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/0005/18 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH 

LUB KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

Ja, niżej podpisana/y  …………………………………………………………………………………………………   nie 
jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z AL EDUKACJA Lena Andrzejewska Centrum Szkoleniowo-
Doradcze 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między AL EDUKACJA Lena 
Andrzejewska Centrum Szkoleniowo-Doradcze lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
AL EDUKACJA Lena Andrzejewska Centrum Szkoleniowo-Doradcze, osobami wykonującymi w imieniu  
AL EDUKACJA Lena Andrzejewska Centrum Szkoleniowo-Doradcze czynności związane z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu 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. 

  

  

 

_______________________________ 

Miejscowość i data 

 

______________________________________ 

Czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy 
 

 


