WROCŁAW, 19.10.2016 R.
FUNDACJA ROZWOJU OBYWATELSKIEGO
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach realizacji projektu
„Czas na zmiany. Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób w wieku 15-24
lat” nr WND-POWR.01.02.02-02-0081/15
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wybór wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności
bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z
późn. zm.
Zamawiający:
Fundacja Rozwoju Obywatelskiego
Al. Poprzeczna 68A/3
51-167 Wrocław
I.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pośrednictwa pracy w ramach ścieżki edukacyjnej założonej
podczas realizacji projektu zgodnie z następującymi wytycznymi:
1. Indywidualne pośrednictwo pracy dla 100 UP w wymiarze 8 godz/ 1UP; łącznie 800 godz
Zakres pośrednictwa pracy: analiza opinii referencyjnej i portfolio UP, dobór ofert pracy, marketing UP u pracodawcy,
skierowanie do zatrudnienia. Równolegle ze szkoleniami, by w najkrótszym czasie UP otrzymali propozycje pracy i
doprowadzenie do zatrudnienia min. 50UP. Pośrednik będzie nawiązywał kontakty z pracodawcami oraz na podst.
porozumienia z doradcami zawod. kierował poszczególnych os. do pracy. Zakładamy, że przedstawienie 1 oferty pracy wymaga
minimum 8h pracy (nawiązanie kontaktu, spotk., zainicjowanie podpisania umowy, przedstawienie portfolio UP, nadzór nad
procesem zatrudnienia i rozpoczęcia pracy przez niepełnospr. UP).
Wymiar godzinowy (łącznie):
- 8 godz. dla każdego Uczestnika Projektu w planowanym trybie: 4 spotkania po
2 godz. z zastrzeżeniem możliwości zmiany celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu.
Łącznie przeprowadzone zostanie w ramach projektu maksymalnie 800 godz. Jedna jednostka (1 godz.)
oznacza 1 godzinę zegarową zajęć.
Uczestnicy Projektu:
- 100 osób młodych z woj. dolnośląskiego (powiat wałbrzyski, lwówecki, górowski, kłodzki, złotoryjski), w
tym niepełnosprawnych, w wieku 15-24 lata bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw.
młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET poniżej 25 r.ż. przyjętą przez PO WER
2014-2020.
Miejsce realizacji usługi:
-województwo dolnośląskie powiat lwówecki, wałbrzyski, górowski, kłodzki, złotoryjski. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość wskazania innego miejsca realizacji poza ww. terenem na obszarze województwa
dolnośląskiego.

Termin realizacji: 10.2016 r. do maksymalnie 12.2017 r.
Wymagania kwalifikacyjne wobec Wykonawcy oraz warunki udziału w postępowaniu:
-W niniejszym zapytaniu udział mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą pod warunkiem, iż samodzielnie wykonają przedmiot zamówienia. Z postępowania
wyłączone zostają pozostałe prawne podmioty gospodarcze (np. spółki, spółdzielnie, itp.).
-Zamawiający zastrzega, że Wykonawca oświadczy pisemnie, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
w zakresie przedmiotu zamówienia (minimum 2 lata lub 200 godzin udzielonego pośrednictwa pracy).
Wykonawca jest zobowiązany załączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje w
zakresie przedmiotu zamówienia. Do oferty należy załączyć aktualne CV, dokumenty potwierdzające
wykształcenie (dyplom/świadectwo ukończenia właściwych studiów, certyfikat) oraz inne czy dodatkowe
kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
- Wykonawcy biorący udział w zapytaniu muszą spełniać następujące warunki: wykształcenie wyższe
pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, kursy uzupełniające z
zakresu pośrednictwa pracy potwierdzone certyfikatami / zaświadczeniami, studia podyplomowe lub
wykształcenie kierunkowe, co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami młodymi (poniżej 25 r.
ż.) zagrożonymi wykluczeniem społecznym, pozostającymi bez zatrudnienia i nieuczestniczących w
szkoleniach/kształceniu, poświadczone odpowiednimi dokumentami.
- Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie, iż w wyżej wymienionym okresie będzie
dysponował odpowiednia ilością godzin do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapotrzebowaniem
wskazanym przez Zamawiającego.
- Wykonawca jest zobowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych
00/100) w pieniądzu, w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne,
jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zwróci
wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek – wycofania oferty przed
upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot wadium. Wadium w formie pieniężnej
należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK 81 1090 2590 0000 0001 2986 9414. Wadium
w formie pieniężnej musi być opisane w sposób umożliwiający jego identyfikację, poprzez wpis w tytule
przelewu: WADIUM CZNZ.
- Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, gdy wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe
z Zamawiającym, a w szczególności:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

d)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.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informację o tym, że Wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej. W przypadku wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie,
powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
- Zamawiający zastrzega, możliwość 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, zwraca 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,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy
oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 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 w
stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny,
spoczywa na Wykonawcy.
- oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z FORMULARZEM OFERTOWYM stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Niedopuszczalne jest składanie ofert przygotowanych na innych
wzorach niebędących załącznikami do niniejszego Zapytania ofertowego oraz modyfikowanie
FORMULARZA OFERTOWEGO (np. usuwanie poszczególnych pozycji) ani pozostałych załączników.
- ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym
atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być ponumerowana
i zaparafowana.
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do oferty należy dołączyć aktualny
wydruk z CEIDG wystawiony nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert.
- zapytanie ofertowe (jako integralna część oferty) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (strony
ponumerowane) powinno być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis:
„Oferta złożona w postępowaniu dotyczącego realizacji pośrednictwa pracy w projekcie „Czas na
zmiany. Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób w wieku 15-24 lat” nr
WND-POWR.01.02.02-02-0081/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Nie otwierać do dnia 27 października 2016 r. godz. 12:00”

- zapytanie ofertowe należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście na adres Biura Projektu:
Biuro Projektu „Czas na zmiany"- Fundacja Rozwoju Obywatelskiego,
Al. Różyckiego 1C, pok. 206, 51-608 Wrocław - do dnia 27 października 2016 r. do godz. 12:00
Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne z jej
odrzuceniem, ze względu na brak spełnienia kryteriów formalnych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Pozostałe wymagania wobec wykonawcy:
- rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym
prowadzenie dokumentacji, w szczególności sporządzania sprawozdań, prowadzenia list obecności,
przeprowadzania ankiet, przedstawiania Zamawiającemu ofert pracy wybranych i przedstawionych dla
poszczególnych Uczestników Projektu, dokumentów potwierdzających marketing Uczestnika u
pracodawcy, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć
dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu
prowadzenia,
- niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku, który
opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości,
- pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności
Zamawiającego rozumiane jako:
 realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,
w oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniany
w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;
 akceptacja organizacji zajęć w godzinach 6.00-22.00 we wskazanych przez Zamawiającego
miejscach, bez możliwości ich zmiany (pełna dyspozycyjność);
 dojazd na zajęcia we wskazane regiony województwa dolnośląskiego (wszelkie koszty dojazdu,
zakwaterowania, wyżywienia itp. ponosi wyłącznie Wykonawca);
Wymagana dyspozycyjność podyktowana jest dostosowaniem wsparcia w projekcie do zdiagnozowanych
potrzeb i możliwości Uczestników Projektu, zabezpieczeniem prawidłowej realizacji projektu oraz
zapewnieniem zgodności działań z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań w okresie trwania umowy;
- comiesięczne przekazywanie dokumentacji, w tym oryginałów list obecności wraz z wystawieniem faktury
VAT/rachunku zgodnie z umową;
- przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć (m.in.
listy osób, ankiety, kserokopie ofert pracy) do 5 dnia każdego następnego miesiąca po zakończonych
zajęciach, a zeskanowanych dokumentów np.: listy obecności - na każde wezwanie Zamawiającego;
- informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz realizacji projektu
w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach projektu „Czas na zmiany.
Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób w wieku 15-24 lat” (tabliczki do
oznaczania pomieszczeń zostaną dostarczone Wykonawcy przy podpisaniu Umowy);

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni bądź
wcześniejszego zakończenia zamówienia.
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja
Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
II. Opis warunków zawarcia umowy
1. Zamawiający informuje, a Wykonawca składający ofertę akceptuje, że składając ofertę akceptuje, że
w umowie będą znajdowały się między innymi następujące zapisy:
- przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku
realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem,
- przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku nie
wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania
należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych
podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i
sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz
informowaniu o nieobecnościach,
- zastrzegające Zamawiającemu możliwość nie przyjęcia opracowanego programu oraz zawartości
merytorycznej zajęć w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy
i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy,
- zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy,
- zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat
jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów
poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie,
- zastrzegające możliwość wyboru przez Zamawiającego innego wykonawcy w przypadku niewypełniania
warunków umowy lub odstąpienia Wykonawcy od umowy z uzasadnionych przyczyn,
- zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku
naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.:
- stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania
zajęć
i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego
harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych
podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości
merytorycznej i sposobu ich prowadzenia,
- uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków
związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na
uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
- zastrzegające przeniesienie pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów
wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać
dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

Pytania w kwestii merytorycznej można kierować pod adresem e-mail: biuro@fro.wroclaw.pl. Pytania można
kierować w terminie do 26.10.2016 r. do godz. 13:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez
ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani
o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.
III. Kryteria oceny ofert:
Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych kryteriów będą podlegały ocenie zgodnie
z następującymi kryteriami:
1.

Kryterium cena 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt), Tabela nr 1 z Formularza ofertowego

C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena:
C = Cb/Cn * 60%
gdzie:
Cb – Cena wskazana przez badanego Wykonawcę
Cn – Najniższa cena wskazana przez Wykonawców
2.
Kryterium doświadczenia zawodowego związanego z pośrednictwem pracy - 40% Wykonawca z
najdłuższym liczonym w latach doświadczeniu w świadczeniu usług w podobnym zakresie (staż w latach)
otrzyma 40 punktów. Oferty otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru:
D - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Doświadczenie:
D = Db/Dn * 40%
gdzie:
Db – Doświadczenie w latach badanego Wykonawcy
Dn – Doświadczenie w latach Wykonawcy z najdłuższym stażem

IV. Pozostałe informacje:
1.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży
najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych
na zamówienie.

2.

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje
niższa cena.

3.

W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość
podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.

4.

Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 7 dni po otrzymaniu
środków przez Zamawiającego z Instytucji Pośredniczącej. Zamawiający informuje, że termin płatności
wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków

przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył
w nim Wykonawca i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom.
5.

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej
50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.

6.

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu
właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w
drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b. ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,
c. ostatecznej ilości uczestników,
d. zabezpieczenia i kar umownych
e. zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia
publicznego określonego w umowie).

