ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1135818 z dnia 07.09.2018 r.
I. Termin składania ofert. Termin związania ofertą.
Termin składania ofert: 14.09.2018 r. do godz. 16.00
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Dla oceny, czy oferta wpłynęła
w terminie decydująca jest data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego, złożonej zgodnie
z treścią niniejszego Zapytania.
Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składaniu ofert.
Wybór oferty oznacza obowiązek Oferenta do zawarcia umowy zawierającej obowiązki Oferenta
określone w niniejszym Zapytaniu, zwłaszcza postanowienia określone w pkt V i VI niniejszego
Zapytania Ofertowego.
II. Zamawiający.
DORADCA CONSULTANTS LTD. SP. Z O.O.
Wolności 18 a
81-327 Gdynia
III. Tryb udzielenia Zamówienia.
1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Oferentów prowadzone jest z zastosowaniem zasady
konkurencyjności dla Zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwijanie,
uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą
nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Zamawiającego nie obwiązuje ustawa Prawo zamówień publicznych.
IV. Przedmiot Zamówienia.
1. KOD CPV: 73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju.
2. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Recenzenta opisów
informacji o zawodach” (dalej Recenzent) dla zawodów wymienionych w załączniku nr 1
w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej
upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”.
3. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch Recenzentów
reprezentujących różne, niepowiązane miejsca pracy.
4. Zakres obowiązków Recenzenta został opisany w pkt VI niniejszego Zapytania Ofertowego.
5. Okres realizacji całego Projektu: 02.01.2017 – 30.06.2019, przy czym realizacja Zamówienia
rozpocznie się w terminie wynikającym z zawartej umowy .
6. Wartość całego Projektu: 29.452.973,00 złotych.
7. Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
8. Zamówienie zostało podzielone na części. Jedna część Zamówienia obejmuje dokonanie recenzji
opisu jednego zawodu wskazanego w Załączniku nr 1.
9. Dla każdego zawodu wymienionego w Załączniku nr 1, Oferent musi złożyć osobną ofertę
spełniającą wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

10. Jeden Oferent może złożyć na daną część Zamówienia (tj. jeden zawód wymieniony w Załączniku
nr 1) tylko jedną ofertę.
11. Oferent może złożyć oferty na maksymalnie 6 części Zamówienia.
12. Podręcznik „Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?” zawierający
dokumentację procesu recenzowania (Aneks nr 5 do podręcznika), jest dostępny pod adresem:
http://www.infodoradca.edu.pl/produkty.php
V. Termin wykonania Zamówienia. Warunki płatności.
1. Zgodnie z zawartą umową Recenzenta będzie zobowiązany do wykonania recenzji w terminie 5
dni roboczych od terminu wysłania przez Zamawiającego Recenzentowi pierwszej wersji projektu
informacji o wybranym zawodzie.
2. Warunki płatności przez Zamawiającego za realizację Zamówienia:
Całość - 100% wynagrodzenia płatne będzie przelewem po podpisaniu Protokołu odbioru prac
wskazanych w pkt 1 powyżej, w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania przez
Zamawiającego poprawnie wystawionego rachunku/faktury wystawionego przez Oferenta.
VI. Obowiązki Recenzenta opisu informacji o zawodach.
W ramach zawartej umowy, Recenzent opisu informacji o zawodach, będzie zobowiązany do:
1) recenzowania pierwszej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie, zgodnie z przyjętą
w projekcie metodyką i wzorami dokumentów (w szczególności formularzem recenzji), w tym:
1. zapoznania się z modelem oraz metodologią opracowania informacji o zawodach opisanymi
w publikacji „Podręcznik - Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?”
oraz innymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego;
2. zapoznania się i analizą opisu pierwszej wersji informacji o danym zawodzie stanowiącego
przedmiot recenzji;
3. przygotowania recenzji pierwszej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie posługując się
formularzem recenzji stanowiącym Aneks nr 5 do „Podręcznika. Jak tworzyć informacje
o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?”;
4. przesłania do Zamawiającego elektronicznej wersji opracowanego i podpisanego formularza
recenzji (skan dokumentu oraz plik otwarty Word) w terminie wskazanym w pkt V powyżej;
5. informowania o postępach prac, występujących problemach, wątpliwościach i innych
zagadnieniach istotnych dla opracowania recenzji, także na wniosek Zamawiającego,
2) stosowania formularza recenzji (plik MS Word) przekazanego przez Zamawiającego;
3) stałego kontaktu telefonicznego oraz w formie elektronicznej z osobami wskazanymi przez
Zamawiającego;
4) współpracy z pozostałymi członkami zespołu eksperckiego (w trybie stacjonarnym i na odległość),
w tym z ekspertem metodologicznym grup zawodów pełniącym rolę lidera zespołu;
5) w ramach umówionego/zaoferowanego wynagrodzenia, przeniesienia na rzecz Zamawiającego
autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach umowy („utwory”),
na następujących polach eksploatacji:
- wytwarzanie nieograniczonej ilości egzemplarzy utworu z zastosowaniem technik: poligraficznych,
reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych,
fonograficznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
- wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału albo
egzemplarzy, na których utwór utrwalono - bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych
i czasowych, bez względu na przeznaczenie;
- wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;
- rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie, w taki
sposób aby dostęp do utworu przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;

- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, w tym
za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
- wydawanie całości lub fragmentów utworu w publikacjach zbiorowych w postaci książkowej
(albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach
z utworami innych podmiotów;
- wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy;
- nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;
- opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu części,
przemontowaniu utworu.
VII. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który osobiście spełnia następujące warunki
udziału w postępowaniu lub wyznaczy do realizacji Zamówienia osobę spełniającą następujące
warunki udziału w postępowaniu:
− wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie pod warunkiem uzyskania pisemnej rekomendacji
od pracodawcy do pełnienia funkcji recenzenta (załącznik nr 4).
− co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana jest
informacja lub w zawodzie pokrewnym, i/lub
− co najmniej 5-letnie doświadczenie naukowo-badawcze w dziedzinie związanej z zawodem, i/lub
− co najmniej 5-letnie doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem.
Zamawiający ocenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie
zawarte w ofercie, z zachowaniem prawa, o którym mowa w pkt 3 poniżej.
Zawód pokrewny, zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby niniejszego projektu, to zawód z tej samej
grupy elementarnej (kod czterocyfrowy w Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku
pracy - Dz.U. 2014 poz. 1145, w której występuje dany zawód) lub zawód z innej grup elementarnej,
jeśli jest z nim powiązany branżowo lub rodzajem działalności. Klasyfikacja zawodów i specjalności
jest dostępna pod adresem:
a. http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html lub
b. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001145/O/D20141145.pdf
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty/osoby powiązane kapitałowo lub osobowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, 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.
3. W toku badania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania do Oferenta
o złożenie wyjaśnień w stosunku do złożonej oferty oraz przedstawienia dodatkowych
dokumentów, jeżeli złożone przez Oferenta razem z ofertą budzą wątpliwości. Oferent
zobowiązany jest udzielić wyjaśnień lub złożyć dodatkowe dokumenty w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego, który nie będzie krótszy niż 3 dni robocze. Brak udzielenia wyjaśnień lub
złożenia dodatkowych dokumentów może skutkować odrzuceniem oferty danego Oferenta.

4. Warunki określone w pkt 1 powyżej winny być spełnione przez Oferenta osobiście lub przez osobę
którą posługuje się przy wykonywaniu Zamówienia, przy zachowaniu ograniczenia, o którym
mowa w pkt IV.10 powyżej.
5. W przypadku powstania wątpliwości w zakresie treści niniejszego Zapytania Ofertowego, oferenci
mogą kierować wnioski o wyjaśnienie tych wątpliwości, na które Zamawiający zobowiązany jest
odpowiedzieć, jeżeli wniosek wpłynął najpóźniej do dnia 12.09.2018 r.
6. Zgodnie z przyjętą w projekcie metodologią w celu zachowania niezależności osób tworzących
informacje o zawodach od osób oceniających:
a) recenzji tego samego opisu informacji o danym zawodzie (części Zamówienia) nie mogą
wykonywać osoby jako Recenzenci (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które
są zatrudnione w tej samej instytucji.
b) recenzji opisu tego samego opisu informacji o zawodzie (części Zamówienia) nie mogą wykonywać
osoby jako Recenzenci (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które
są zatrudnione w tej samej instytucji co eksperci branżowi. Lista instytucji, w której zatrudnieni
są eksperci branżowi opisu informacji o zawodzie stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
VIII. Odrzucenie oferty.
Zamawiający może odrzucić ofertę Oferenta, jeżeli:
1. treść oferty nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego;
2. oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt IV.11, VII.1;
3. Oferent jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (pkt VII.2);
4. zaistnieje przesłanka do odrzucenia oferty wskazana w pkt IX.11 lub IX.12 poniżej;
5. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
6. oferta wpłynęła po terminie składania ofert;
7. Oferent nie złożył wyjaśnień w stosunku do złożonej oferty oraz nie przedstawił dodatkowych
dokumentów w terminie wskazanym w pkt VII.3;
8. w przypadku, gdy ze złożonej Ofert będzie wynikać zaistnienie sytuacji zależności osób tworzących
informacje o zawodach od osób oceniających opisanych w pkt VII.6.
IX. Kryteria wyboru ofert i wybór ofert najkorzystniejszych.
1. Oferta może zostać oceniona maksymalnie na 100 pkt za spełnienie łącznie wszystkich kryteriów
wymienionych w pkt 3 poniżej.
2. Zamawiający w ramach kryterium aspekt społeczny przyznawał będzie punkty z tytułu spełniania
aspektu społecznego przez osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia. Kryterium to będzie
weryfikowane w oparciu o oświadczenie Oferenta zawarte w formularzu ofertowym (Załącznik
nr 2). Zamawiający przyzna 5 pkt za spełnianie kryterium aspektu społecznego, gdy osoba
wyznaczona do realizacji danej części Zamówienia jest osobą niepełnosprawną.
3. Kryteria oceny oferty:
4. Oferta każdego Oferenta, który spełni warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt VII.1,
zostanie oceniona według następujących kryteriów, przy czym Zamawiający przez „osobę
wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta” rozumie Oferenta, który osobiście będzie
świadczył usługi w ramach Zamówienia lub osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez
Oferenta:

Lp

1.

2.

Nazwa kryterium

C – cena brutto

DP –
doświadczenie
w pracy
w zawodzie, dla
którego
przygotowywana
będzie
informacja
o zawodzie lub
w pracy
w zawodzie
pokrewnym

Maks.
liczba
pkt

30 pkt

40 pkt

Sposób przyznania
pkt w kryterium

Dokument

C = Cmin/Cof x 30
C= liczba punktów do uzyskania w kryterium Formularz
cena
oferty
Cmin – cena najniższa
– Załącznik nr 2
Cof – cena badanej oferty
1. Dla osoby wyznaczonej do realizacji
Zamówienia przez Oferenta posiadającej
doświadczenie w pracy w zawodzie, dla
którego przygotowywana jest informacja
o zawodzie:
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 8 lat –
15 pkt
b) doświadczenie od powyżej 8 do 12 lat – 25
pkt
c) doświadczenie powyżej 12 lat – 35 pkt
d) wykonywanie zawodu w ciągu ostatnich
3 lat – 5 pkt
2. Dla osoby wyznaczonej do realizacji
Zamówienia przez Oferenta posiadającej
doświadczenie w zawodzie pokrewnym,
dla
którego
przygotowywana
jest
informacja:
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 8 lat –
7 pkt
Formularz
b) doświadczenie od powyżej 8 do 12 lat – 12
oferty
pkt
– Załącznik nr 2
c) doświadczenie powyżej 12 lat – 17 pkt
d) wykonywanie
pracy
w
zawodzie
pokrewnym w ciągu ostatnich 3 lat – 3 pkt
Uwaga:
Jeśli osoba wyznaczona do realizacji
Zamówienia
przez
Oferenta
posiada
jednocześnie doświadczenie w pracy:
• w zawodzie i
• w zawodzie pokrewnym dla którego
przygotowywana jest informacja punkty są
przyznawane do max wysokości 40 pkt.
1. W wypadku kiedy osoba wyznaczona
do realizacji Zamówienia przez Oferenta
w
tym
samym
czasie
wykonywała
zawód
dla
którego
przygotowywana jest informacja i zawód
pokrewny punkty są liczone jedynie za zawód,
dla którego przygotowywana jest informacja.

3.

4.

DN –
doświadczenie
naukowobadawcze
lub dydaktyczne
w dziedzinie
związanej
z zawodem dla
których jest
przygotowywana
jest informacja
o zawodzie
W–
wykształcenie
kierunkowe, dla
którego
przygotowywana
będzie
informacja
o zawodzie

5.

UP - udział
w realizacji
zamówień
/projektów
związanych
z
zawodoznawstw
em, rynkiem
pracy lub
edukacją
zawodową
(w szczególności
związanych
z tworzeniem
informacji
o zawodach
funkcjonujących
na rynku pracy)

6.

S – aspekt
społeczny

10 pkt

Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia
przez Oferenta posiada doświadczenie
naukowo-badawcze
lub
dydaktyczne
w dziedzinie związanej z zawodem, dla
którego przygotowywana jest informacja Formularz
o zawodzie:
oferty
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 8 lat – – Załącznik nr 2
3 pkt
b) doświadczenie od powyżej 8 do 12 lat – 7
pkt
c) doświadczenie powyżej 12 lat – 10 pkt

5 pkt

Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia
przez Oferenta posiada wykształcenie
kierunkowe – 5 pkt

10 pkt

5 pkt

Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia
przez Oferenta brała udział* w przynajmniej
1
zamówieniu/projekcie
związanym
z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub
edukacją
zawodową
(w
szczególności
związanym
z
tworzeniem
informacji
o zawodach funkcjonujących na rynku pracy) –
10 pkt
*Za udział Zamawiający uznaje doświadczenie
w:
• tworzeniu standardów kwalifikacji i/lub
kompetencji zawodowych lub innych form
opisu informacji o zawodach warunkujących
wykonywanie zawodu (np. charakterystyki/
profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy,
podstawy
programowe
kształcenia
w
zawodach, programy kształcenia i szkolenia
zawodowego, polska rama kwalifikacji,
sektorowe ramy kwalifikacji i inne) i/lub
• świadczeniu usług i/lub opracowywaniu
materiałów zawodoznawczych dla doradztwa
i poradnictwa zawodowego.
Za spełnienie kryterium uważa się sytuację,
w której osoba wyznaczona do realizacji
Zamówienia przez Oferenta jest osobą
niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046,
z późn. zm.) – 5 pkt

Formularz
oferty
– Załącznik nr 2

Formularz
oferty
– Załącznik nr 2

Formularz
oferty
– Załącznik nr 2

4. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert. Końcowa
ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert.
5. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach pojedynczej oferty to 100 pkt.
6. Zamawiający wybierze dwie najkorzystniejsze oferty dla danego zawodu, które uzyskają
największą liczbę punktów według zasady:
R = C+DP+DN+W+UP+S gdzie:
R = sumaryczna liczba punktów badanej oferty
C = liczba punktów uzyskanych w kryterium cena brutto
DP = doświadczenie w pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana będzie informacja
o zawodzie lub w pracy w zawodzie pokrewnym
DN = doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla
którego przygotowywana jest informacja o zawodzie
W = wykształcenie kierunkowe związane z zawodem, dla którego przygotowywana będzie
informacja o zawodzie
UP = udział w realizacji zamówień/projektów związanych z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub
edukacją zawodową (w szczególności związanych z tworzeniem informacji o zawodach
funkcjonujących na rynku pracy)
S = liczba punktów uzyskanych w kryterium aspekt społeczny
7. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Oferentem/Oferentami, którego/ych
oferta/y została/y uznana/e za najkorzystniejsze/ą, w przypadku, gdy zaproponowana cena
przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
8. Zamawiający w toku oceny ofert wyłoni dwie oferty w ramach jednego zawodu, które otrzymały
największą liczbę punktową.
9. W przypadku uzyskania przez trzy lub więcej ofert takiej samej liczby punktów, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze 2 oferty z najniższą ceną.
10. W sytuacji, gdy trzy lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, przy jednoczesnej tej
samej wartości cenowej oferty, Zamawiający wybierze dwie oferty ocenione według Kryterium
nr 2 określonego w tabeli powyżej, podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkimi
Oferentami, których oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej.
11. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt VII.6.a [tzn. do recenzji opisu tej samej informacji
o zawodzie (części Zamówienia) w 2 lub więcej ofertach zostaną wskazane osoby jako Recenzenci
(tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej
instytucji] Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę która otrzyma wyższą liczbę punktów,
o ile była najwyższa lub drugą spośród wszystkich złożonych ofert, a drugą i kolejne odrzuci.
12. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt VII.6.a [tzn. do opisu tej samej informacji
o zawodzie (części Zamówienia) w 2 lub więcej ofertach zostaną wskazane osoby jako Recenzenci
(tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej
instytucji], a co najmniej 2 pierwsze takie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający
wybierze ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów w kryteriach wyboru ofert
wskazanych w pkt IX.3 (zgodnie z kolejnością ich wymienienia w tym pkt – począwszy
od kryterium nr 1 - ceny w pierwszej kolejności, kończąc na kryterium nr 6 – aspekt społeczny),
a kolejne odrzuci.
X. Wymagania dotyczące przygotowania oferty.
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zastosowaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego wraz Oświadczeniem o braku powiązań osobowych

2.

3.

4.

5.

6.
7.

i kapitałowych i kwestionariuszem osobowym (wymaganym dla Oferentów, którzy nie prowadzą
działalności gospodarczej).
Oferta cenowa powinna obejmować wynagrodzenie brutto za wykonanie całości prac objętych
zapytaniem ofertowym, w kwocie brutto, uwzględniającej odpowiednio podatek VAT dla osób
prowadzących działalność gospodarczą będących czynnymi podatnikami podatku VAT, zaś
w przypadku innych osób wszystkie obciążenia wynagrodzenia Oferenta, w tym zaliczkę
na podatek dochodowy dla osób fizycznych oraz wszelkie inne podatki i opłaty wynikające
z obowiązujących przepisów prawa. Ceny w ofercie należy podać w walucie polskiej
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Podane w ofercie ceny brutto są wartościami ostatecznymi, zawierającymi wszelkie koszty
Oferenta związane z realizacją przedmiotowego Zamówienia i nie będą podlegały zwiększeniu
w okresie obowiązywania umowy.
W przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej, wynagrodzenie Oferenta stanowi
kwotę brutto, w takim rozumieniu, że Zamawiający zobowiązany do potrącenia z tej kwoty
obciążenia publiczno-prawne zgodnie z przepisami prawa i z tego względu wynagrodzenie
faktycznie otrzymane przez Oferenta będzie niższe niż wskazane w ofercie.
Oferta musi być własnoręcznie podpisana przez Oferenta lub osoby upoważnione
do reprezentowania Oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli oferta
przesyłana jest drogą mailową, to oferta wraz z Załącznikami winna stanowić skan z podpisami
takich osób.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
Zamawiający przewiduje dwie formy współpracy:
– umowa o dzieło w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
– umowa o świadczeniu usług w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
lub osoby prawnej (faktura).

XI. Miejsce i sposób składania ofert, pytania i odpowiedzi.
1. Ofertę na realizację usługi należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2
do zapytania ofertowego i przekazać w terminie do 14.09.2018 r. do godziny 16:00 (decyduje data
i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:
• elektronicznej na adres mailowy: biuro@infodoradca.edu.pl
W tytule należy wpisać: „Oferta – nazwa, kod i nr zawodu” (zgodnie z Załącznikiem nr 1). Oferta
powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, zawierać wszystkie wymagane załączniki
i przesłana w formie skanu. (np. JPG, PDF preferowany jest jeden plik elektroniczny)
lub
• osobiście na adres: DORADCA Consultants Ltd. spółka z o.o., ul. Wolności 18 a, 81-327 Gdynia
w zamkniętej kopercie dopiskiem „Oferta– nazwa, kod i nr zawodu.” (zgodnie z Załącznikiem nr 1)
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, trwale spięta i zawierać wszystkie
wymagane załączniki
2. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia.
Dodatkowych informacji udziela Monika Dryl; nr tel. 605 292 842 mail: biuro@infodoradca.edu.pl
XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert.
1. Informacja o wyborze Oferenta zostanie umieszczona w Bazie konkurencyjności.
2. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
3. Po wyborze najkorzystniejszych ofert, Oferent zobowiązany jest zawrzeć niezwłocznie umowę
z Zamawiającym.

XIII. Zmiana i anulowanie zapytania ofertowego.
1. Zamawiający może w każdym momencie zamknąć niniejsze postępowanie bez wyboru
najkorzystniejszej oferty.
2. Informacja o zamknięciu zapytania ofertowego znajdzie się w Bazie konkurencyjności.
XIV. Warunki zmiany istotnych postanowień umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów
dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie
jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta.
XV. Warunki zamówień uzupełniających.
Zamawiający może udzielić Oferentowi wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności,
przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu
podobnych usług o wartości nieprzekraczającej 50% wartości Zamówienia określonej w umowie
zawartej z tym Oferentem, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, jednak nie
później niż do końca trwania projektu o którym mowa w pkt IV Zapytania Ofertowego.
XVI. Oferty wariantowe.
Oferent nie może składać oferent wariantowych.
XVII. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych biorących
udział w postępowaniu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., ul. Wolności 18 a,
81-327 Gdynia;
2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia z zachowaniem zasady konkurencyjności;
3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie projektu w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz podrozdział 6.5
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
dalej „Wytyczne”;
4) dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku
następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto
ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu;
5) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem określonym
w postanowieniach Wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Wytycznych;

6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) osoba fizyczna posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba
fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
8) osobie fizycznej nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XVIII. Załączniki.
Następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Zapytania:
Załącznik nr 1. Lista zawodów
Załącznik nr 2. Formularz ofertowy
Załącznik nr 3. Lista instytucji
Załącznik nr 4. Rekomendacja

